UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/A.1:
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu v zložení poslanci MsZ:
predseda
Ing. Lívia
KOZLOVÁ
členovia
Bc. Matúš
STANA
Vladimír
PUCHALA
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.1:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. Zámer prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súp.
č. 1050 na ulici SNP č. 1 v Krompachoch (bývalé administratívne priestory spoločnosti BHMK,
s.r.o. Krompachy) s celkovou výmerou 90 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú.
Krompachy.
2. spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení) formou:
c) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa s prihliadnutím na fakt, že súčasní
nájomcovia, Zuzana Uličná a Adriana Pavľaková, majú predmetný nebytový priestor v
prenájme od roku 2013 a počas tejto doby nájmu investovali do stavebných úprav a
rekonštrukcie nebytového priestoru značné finančné prostriedky z vlastných zdrojov. Dôvodom
opätovnej žiadosti o prenájom nebytového priestoru je zmena právnej formy podnikania
súčasných nájomcov.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.2:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. zámer predaja budovy súp. č. 346 na ulici Trangusovej v Krompachoch vrátane zastavaného
pozemku - parcela C-KN 1148, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 239 m2 a priľahlého
pozemku – parcela C-KN 1146, záhrady s výmerou 887 m2, zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre
k.ú. Krompachy.
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2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení) formou:
b) vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom
minimálne za cenu 40.000,- € s nasledovnými podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.3:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom voľného nebytového priestoru 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. 28/... zo dňa 28.06.2017
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej
zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:


Predmet prenájmu:

-

nebytový priestor č. 11 s výmerou 18,48 m2 na prvom poschodí (vpravo od
schodiska) v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch
vhodný pre zriadenie kancelárie

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa
súťaže a je 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 v závislosti od účelu využitia, vo výške
vo výške 22 € / m2 / rok
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V nájomnom nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné,
odvod zrážkovej vody, elektrická energia, odvoz komunálneho odpadu)


Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže : 06.07.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 09.08.2017, 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:
- označenie navrhovateľa,
- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna cena nájomného,
- špecifikácia nebytového priestoru (č. 11)
- návrh musí byť podpísaný a datovaný,
- 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.
9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 9. augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
10. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
11. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.
12. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je
svojim návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.
13. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou 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.
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Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
1. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku
a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192229
2. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje
počas úradných hodín a po
predchádzajúcom dohovore Marta Slovinská, tel. 053/4192225.
3. 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“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
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 ..................2016
........................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ......................
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa ......................
Zverejnené v regionálnej tlači dňa ..........................

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.4:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je byt č. 17 v bytovom dome súp. č. 796, Maurerova ul. 23
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/ 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. 28/.... zo dňa 28.06.2017
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.
voľný dvojizbový byt č. 17 na druhom nadzemnom podlaží
v bytovom dome na ul. Maurerova 796/23 v Krompachoch,
Predmetom predaja je dvojizbový byt č. 17 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č. 796 na parcele C-KN 2918 vo veľkosti
59/1027 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku na ktorom je bytový dom postavený vo
veľkosti 59/1027.
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1780 pre k.ú. Krompachy,
parcela č. KN 2918, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 441 m2.
 Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená
v celkovej výške 15.000,00 EUR
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 06.07.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 10.08.2017, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby.
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4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa,
- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja (byt č. 17 na 2. poschodí,
Maurerova ul. č. 23)
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia
ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. min. 15.000 €),
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
- návrh musí byť 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 mesto Krompachy 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, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 10. augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja 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 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže
Mestským zastupiteľstvom mesta Krompachy. V prípade, že do 10 kalendárnych dní
od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle
podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude
nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi
v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
12. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
15. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
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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 vedúca oddelenia majetku
a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192229, 0918324799, resp.
referent oddelenia majetku Silvia Zavadová, tel. 053/4192223
17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore Mestský úrad – Silvia Zavadová, tel. 053/4192223.
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 – byt Maurerova č. 17“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.

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

.......................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.6:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – stolová vŕtačka OPTI
B24H:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
___________________________________________________________________________
_______
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených
podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch č. 28/.... zo dňa 28.06.2017
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy:
stolová vŕtačka OPTI B24H
Predmetom predaja sú 2 ks stolových vŕtačok OPTI B24H (v.č. 1808030373 a 1808030375).
Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko
Technické parametre:
Rozmery pracovného stola: 280 × 300 mm
T-drážky: veľkosť 14 mm
Max. vŕtací výkon: oceľ 24 mm
Max. vŕtacia hĺbka: 85 mm
Vyloženie: 165 mm
Max. vzdialenosť vretena a stolu: 440 mm
Max. vzdialenosť vretena a podstavca: 590 mm
Príkon: 850 W
Rozmery (š × v × h) 440 × 1000 × 690 mm
Hmotnosť: 102 kg
 Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok – stolová vŕtačka OPTI B24H je
vo výške:
1.147,00 EUR
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Cena stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 je vo výške 1.434,00 EUR.
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 28.06.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.08.2017, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie navrhovateľa,
b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna kúpna cena,
c. návrh musí byť podpísaný a datovaný,
d. súhlas s podmienkami súťaže.
e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – stolovú vŕtačku OPTI
B24H v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že v kúpnej zmluve bude podmienka, že
predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od
termínu splatnosti kúpnej ceny,
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 16. augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta.
10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej
zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade,
že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí
túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je
nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených
návrhov.
11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach
súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
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c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená
minimálna cena
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy
majetku a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. Ohliadku
hnuteľného majetku zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.
16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného
majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3.
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.


Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – stolová vŕtačka OPTI B24H“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.

V Krompachoch, dňa ....................
.......................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

10

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.7:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – stĺpová vŕtačka B30BS
Vario:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
___________________________________________________________________________
_______
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených
podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch č. 28/.... zo dňa 28.06.2017
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy:
stĺpová vŕtačka B30BS Vario
Predmetom predaja je stĺpová vŕtačka B30BS Vario (v.č. J07008070354).
Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko
Technické parametre:
Vŕtací výkon max. | oceľ: 30 mm
Vŕtacia hĺbka max.: 125 mm
Vyloženie: 285 mm
Rozmery pracovného stola: 400 × 640 mm
T-drážky veľkosť: 14 mm
Kužeľ vretena MK3
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola: 778 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne: 1231 mm
Rozmery základne: 270 × 390 mm
Príkon 2200 W
Elektrické pripojenie 230 V
Rozmery: 524 × 664 × 1817 mm
 Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok – stĺpová vŕtačka B30BS Vario
je vo výške
2.531,00 EUR.
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Cena stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 bola vo výške 3.163,80 €.
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 28.06.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.08.2017, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie navrhovateľa,
b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna kúpna cena,
c. návrh musí byť podpísaný a datovaný,
d. súhlas s podmienkami súťaže.
e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – stĺpovú vŕtačku
B30BS Vario v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že v kúpnej zmluve bude podmienka, že
predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od
termínu splatnosti kúpnej ceny,
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 16.augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta.
10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej
zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade,
že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí
túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je
nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených
návrhov.
11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach
súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
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c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená
minimálna cena
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy
majetku a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. Ohliadku
hnuteľného majetku zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.
16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného
majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3.
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.


Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – stĺpová vŕtačka B30BS Vario“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.

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

.......................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.8:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – pásová píla na kov S130
GH:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
___________________________________________________________________________
_______
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených
podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch č. 28/.... zo dňa 28.06.2017
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy:
pásová píla na kov S130 GH
Predmetom predaja je pásová píla na kov S130 GH (v.č. 812889).
Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko
Technické parametre:
Rezná oblasť Օ 90° -128 mm
Rezná oblasť ▭ 90° - 100 × 150 mm
Rezná oblasť Օ +45° - 94 mm
Rezná oblasť ▭ +45° - 94 × 78 mm
Rezná oblasť Օ 60° - 56 mm
Rezná oblasť □ 60° - 56 × 56 mm
Rozmery pílového pásu
- 1640 × 13 × 0,65 mm
Príkon - 250 W
Elektrické pripojení - 230 V

Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok - pásová píla na kov S130 GH je
stanovená vo výške:
455,00 EUR.
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Cena určená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 bola vo výške 568,20 EUR.
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 28.06.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.08.2017, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie navrhovateľa,
b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna kúpna cena,
c. návrh musí byť podpísaný a datovaný,
d. súhlas s podmienkami súťaže.
e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – pásová píla na kov
S130 GH v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že v kúpnej zmluve bude podmienka, že
predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od
termínu splatnosti kúpnej ceny,
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 16. augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta.
10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej
zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade,
že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí
túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je
nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených
návrhov.
11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach
súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
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c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená
minimálna cena
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy
majetku a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. Ohliadku
hnuteľného majetku zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.
16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného
majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3.
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.


Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – pásová píla na kov S130 GH“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.

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

.......................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.9:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – ručné pákové tabuĺové
nožnice NTP 1000/2,5J:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
___________________________________________________________________________
_______
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených
podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch č. 28/.... zo dňa 28.06.2017
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy:
ručné pákové tabuĺové nožnice NTP 1000/2,5J
Predmetom predaja je 1 ks ručných pákových tabuĺových nožníc NTP 1000/2,5J (v.č. 8578).
Výrobca: Jesan Kovo s.r.o. Šumperk, ČR
Technické parametre:
Rozmery pracovného stola: 1300 × 520 mm
Hmotnosť: 500 kg
Max. hrúbka strihaného plechu s pevnosťou 450 Mpa: 2,5 mm
Max. dĺžka strihu bez posúvania materiálu: 1000 mm
Maximálne vysuinutie dorazu: 540 mm
Uhol natočenia dorazovej lišty: cca 30 °


Minimálna požadovaná kúpna cena:

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok – ručné pákové tabuĺové nožnice
NTP 1000/2,5J je stanovená vo výške:
1.787,50 EUR
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Cena stanovená na základe Znaleckého posudku č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 bola vo výške
2.234,40
EUR.
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 28.06.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.08.2017, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie navrhovateľa,
b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna kúpna cena,
c. návrh musí byť podpísaný a datovaný,
d. súhlas s podmienkami súťaže.
e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – ručné pákové tabuĺové
nožnice NTP 1000/2,5J v technickom stave v akom sa nachádza za ním
navrhnutú cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že v kúpnej zmluve bude podmienka, že
predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od
termínu splatnosti kúpnej ceny,
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 16. augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta.
10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej
zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade,
že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí
túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je
nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených
návrhov.
11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
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14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach
súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená
minimálna cena
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy
majetku a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. Ohliadku
hnuteľného majetku zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.
16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného
majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3.
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.


Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – ručné pákové tabuĺové nožnice NTP 1000/2,5J“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.

V Krompachoch, dňa ....................
.......................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.10:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – hrotový sústruh
D320x630:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
___________________________________________________________________________
_______
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených
podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch č. 28/.... zo dňa 28.06.2017
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy:
hrotový sústruh D320x630
Predmetom predaja je 1 ks hrotového sústruhu D320x630 (v.č. 831571).
Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko
Technické parametre:
Rozmery pracovného stola: 280 × 300 mm
T-drážky: veľkosť 14 mm
Max. vŕtací výkon: oceľ 24 mm
Max. vŕtacia hĺbka: 85 mm
Vyloženie: 165 mm
Max. vzdialenosť vretena a stolu: 440 mm
Max. vzdialenosť vretena a podstavca: 590 mm
Príkon: 850 W
Rozmery (š × v × h) 440 × 1000 × 690 mm
Hmotnosť: 102 kg
 Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok - hrotový sústruh D320x630 je
stanovená vo výške:
3.117,00 EUR
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Cena stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 bola vo výške 3.896,40
EUR.
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 28.06.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.08.2017, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie navrhovateľa,
b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna kúpna cena,
c. návrh musí byť podpísaný a datovaný,
d. súhlas s podmienkami súťaže.
e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – hrotový sústruh
D320x630 v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že v kúpnej zmluve bude podmienka, že
predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od
termínu splatnosti kúpnej ceny,
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 16. augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta.
10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej
zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade,
že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí
túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je
nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených
návrhov.
11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach
súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
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c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená
minimálna cena
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy
majetku a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. Ohliadku
hnuteľného majetku zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.
16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného
majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3.
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.


Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – hrotový sústruh D320x630“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.

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

.......................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.11:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – univerzálna vŕtačka –
fréza MF 4 Vario:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
___________________________________________________________________________
_______
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených
podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch č. 28/.... zo dňa 28.06.2017
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy:
univerzálna vŕtačka – fréza MF 4 Vario
Predmetom predaja je univerzálna vŕtačka – fréza MF 4 Vario (v.č. 12409).
Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko
Technické parametre:
Celkový príkon: 3x400 V; 50 Hz; 2,2 kW
Stupeň krytia: IP 54
Upínací kužeľ: ISO 40
Priemer pinoly: R-8, NT-30; priemer 85,7 mm
Upínacia plocha krížového stola: 254x1270 mm
Max. vzdialenosť hlava vretena/stôl: 446 mm
Max. vzdialenosť stred vretena/stoja: 680 mm
Min. vzdialenosť stred vretena/stojan. 200 mm
Výška: 2300 mm
Šírka: 1956 mm
Hĺbka: 2445 mm
Celková hmotnosť: 1280 kg
Počet T drážiek: 3
Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok - univerzálna vŕtačka – fréza MF
4 Vario je stanovená vo výške 8.391,00 EUR.
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Cena stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 bola vo výške 10.489,20
EUR.
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 28.06.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.08.2017, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie navrhovateľa,
b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna kúpna cena,
c. návrh musí byť podpísaný a datovaný,
d. súhlas s podmienkami súťaže.
e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – univerzálna vŕtačka –
fréza MF 4 Vario v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú
cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že v kúpnej zmluve bude podmienka, že
predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od
termínu splatnosti kúpnej ceny,
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 16. augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta.
10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej
zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade,
že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí
túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je
nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených
návrhov.
11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
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b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach
súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená
minimálna cena
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy
majetku a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. Ohliadku
hnuteľného majetku zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.
16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného
majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3.
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.


Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – univerzálna vŕtačka – fréza MF 4 Vario“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.

V Krompachoch, dňa ....................
.......................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.12:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
spôsob prevodu cenných papierov a podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe akcií, ktorej predmetom je 22 ks akcií
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
___________________________________________________________________________
_______
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe zákona č. 566/2001
Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a schválených podmienok obchodnej
verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 28/.... zo dňa
28.06.2017

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy
o kúpe cenných papierov – akcií z majetku mesta Krompachy a to
11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO: 31575951 znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy v nominálnej hodnote
jednej akcie 399,- EUR
a
11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO: 31575951 znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy v nominálnej hodnote
jednej akcie 67,- EUR
/ďalej len „predmet súťaže“/
 Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je
v celkovej výške 8.000,00 € za 22 akcií
Kúpna cena je splatná do 7 dní od podpísania zmluvy o kúpe cenných papierov.
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 28.06.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
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2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.08.2016, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie navrhovateľa: meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel.
kontakt navrhovateľa pri fyzických osobách, a názov, sídlo, IČO, tel. kontakt pri
právnických osobách. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude
výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace.
b. špecifikácia predmetu predaja
c. číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia
ako minimálna požadovaná kúpna cena ,
d. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
e. návrh musí byť podpísaný a datovaný,
f. súhlas s podmienkami súťaže,
5. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 16. augusta 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote.
7. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
8. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkým účastníkom najneskôr do 15 dní od dátumu vyhodnotenia obchodnej verejnej
súťaže.
9. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je
svojim návrhom viazaný až do doby 15 dní po vyhodnotení súťaže.
10. Primátorka mesta uzatvorí s víťazom súťaže zmluvu o kúpe cenných papierov a to
najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Zmluva o kúpe
cenných papierov nepodlieha schváleniu 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 kúpnej zmluvy.
V takom prípade bude predmet predaja ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je
nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených
návrhov.
11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola
vyhlásená.
14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach
súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená
minimálna cena
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15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku
a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192229
16. Kritériom hodnotenia predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena za celý predmet súťaže predložená navrhovateľom.


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 – PREDAJ AKCIÍ“

1.
2.

3.

Vyhodnotenie návrhov
Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.
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.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.

V Krompachoch, dňa ....................
......................................
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.13:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. zámer predaja pozemku na ulici Dolina v Krompachoch – parcela C KN 753, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 78 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.14:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa na ul. Poštovej
v Krompachoch – parcela C KN 2933, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m2, zapísaná
v liste vlastníctva č. 1724 vo veľkosti ½ z celku, Richardovi Mišelnickému, bytom Hlavná 32,
053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 135,00 EUR) a bude zaplatená
najneskôr do 7 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.15:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Ing. Františkom
Piatnicom, bytom Banská ul. č. 3, Krompachy ako predávajúcim, ktorej predmetom je predaj
nehnuteľností na Slovinskej ulici v Krompachoch, zapísaných Okresným úradom,
Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1120 pre k.ú. Krompachy:
 parcela C-KN 485/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m2;
 parcela C-KN 487/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m2.
za kúpnu cenu vo výške 5,00 €/m2, t.j. spolu 555,00 €.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.16:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. zámer predaja pozemku na ulici Dolina v Krompachoch – parcela C KN 804, trvalý trávnatý
porast s výmerou 194 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení) formou:
29

a) priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej
podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom minimálne však za cenu
5,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.17:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2017,
vrátane poslaneckého návrhu Ing. Evy Derdákovej, kontrola výdavkov na reprezentačné,
prezentačné výdavky, propagáciu mesta a kultúrne služby za obdobie 2016 a I. polrok 2017
– s osobitným zreteľom na výdavky na 1. reprezentačný ples mesta Krompachy
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.18:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou, SNP 47, Krompachy – základné
vzdelanie od 1.9.2017.
rozpočet v €
Zdroj financovania
111 dotácia od štátu - normatívne
111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia
111 príspevok na učebnice
131 G presun z roku 2016
46 vlastné príjmy
Spolu

schválený
schválený po
návrh na
spolu
rozpočet v €
úpravách
úpravu
upravený
460 000
472 000
13 619
485 619
8 000
17 940
0
17 940
0
218
0
218
0
495,52
0
495,52
700
700
411,49
1 111,49
468 700
491 135,52
14 030,49 505 384,01
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Ukazovatele hlavných kategórií:
610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania
620 Odvody do poistných fondov
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
Spolu

331 055,00 €
119 235,00 €
53 194,01 €
1 900,00 €
505 384,01 €

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.19:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou, SNP 47, Krompachy – materská škola
od 1.9.2017.

Zdroj financovania

Schválený
rozpočet v €

41 dotácia z mesta
111 predškoláci - dotácia od štátu
46 vlastné príjmy
spolu

Schválený po
úpravách

49 488
2 800
0
52 288

Ukazovatele hlavných kategórií:
610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania
620 Odvody do poistných fondov
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
Spolu

48 488
4 743
0
53 231

návrh na
úpravu

spolu
upravený
-8 692

39 796
4 743
0
44 539

0
-8 692

17 549 €
6 256 €
20 244 €
500 €
44 539 €

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.20:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Úpravu rozpočtu Materskej školy, Hlavná 3, Krompachy.
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Zdroj financovania

Schválený
rozpočet v €

41 dotácia z mesta
41 dotácia z mesta - havária
111 predškoláci - dotácia od štátu
46 vlastné príjmy
spolu
Ukazovatele hlavných kategórií:
610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania
620 Odvody do poistných fondov
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
Spolu

215 100
0
4 500
6 000
225 600

Schválený po
úpravach
213 600
7 800
6 000
6 000
233 400

návrh na
úpravu

spolu
upravený
0
4 500
0
0
4 500

213 600
12 300
6 000
6000
237 900

128 019,00
44 992,00
63 889,00
1 000,00
237 900,00

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.21:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.22:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky a na odstránenie havarijného
stavu v celkovej výške 59.197 €:
Kapitálové výdavky vo výške 20.000 €:
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 20.000,00 € na
investičnú akciu „Cintorín ul. Cintorínska – studňa a vodovodná prípojka“
Odstránenie havarijného stavu vo výške 4.500 €:
použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu kanalizácie v škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – MŠ Hlavná v celkovej výške 4.500,00 €
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Na základe poslaneckého návrhu Ing. Evy Derdákovej doplnené čerpanie rezervného fondu
vo výške 34.697 € na rekonštrukciu strechy na Národnej kultúrnej pamiatke – Železiareň na
Starej Maši na základe získanej dotácie zo štátneho rozpočtu.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.23:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
zmenu rozpočtu mesta 2017 číslo 3 v zmysle rozpočtového opatrenia 17 podľa prílohy č. 1:
Rozpočtové opatrenie č. 17 – zmena rozpočtu - prevod z rezervného fondu a použitie
rezervného fondu vo výške 59.197 EUR.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.24:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Doplnenie plánu investičných akcií na rok 2017.
B : Realizácia stavieb
Výstavba – kapitálové výdavky
Názov investičnej akcie
1. Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň Stará Maša Krompachy
Celkové rozpočtové náklady:
Dotácia MK SR:
Vlastné zdroje:

54 697,00 EUR
20 000,00 EUR
34 697,00 EUR

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.25:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Poslanecký návrh Ing. Lívie Kozlovej vyplatiť MsZ polročnú odmenu za rok 2017 vo výške
50 € (čistá mzda) pre poslancov: Stanislava Barbuša, Ing. Evu Derdákovú, Oľgu Dzimkovú,
MUDr. Mariána Hojstriča, Igora Jendrucha, Ing. Líviu Kozlovú, Ing. Ľuboša Ontka,
Vladimíra Puchalu, Bc. Matúša Stanu, PaeDr. Slávku Šmidovú, Ing. Jána Zahuranca.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.1:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje:
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení) formou:
a) priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej
podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom minimálne však za cenu
5,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
b) vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom,
minimálne však 5, 00 EUR/m2 s nasledovnými podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
c) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že nehnuteľnosť

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.2:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje:
1. zámer prenájom pozemku na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch – parcela C KN 1940/4,
vodné plochy s výmerou 26 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.3:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje:
Dohodu o urovnaní, ktorú uzatvorí Mesto Krompachy a obchodná spoločnosť SEZ Krompachy
a.s., na základe ktorej dôjde k ukončeniu súdneho sporu, ktorý je vedený pred Okresným súdom
Spišská Nová Ves, sp. zn. 15Cb/58/2014 a na základe ktorej Mesto Krompachy uhradí
obchodnej spoločnosti SEZ Krompachy a.s. sumu 76.241,83,- EUR.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.1:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok
2016 – SKI PLEJSY a.s., Košice.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.2:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok
2016 – EKOVER s.r.o., Spišské Vlachy
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.3:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok
2016 – PVS a.s., Poprad.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.4:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok
2016 – PO WOPAX s.r.o., Krompachy.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.5:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok
2016 – KROMSAT s.r.o., Krompachy.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.6:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok
2016 – TERMOKOMPLEX s.r.o., Krompachy.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.7:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok
2016 – MESTSKÉ LESY s.r.o., Krompachy.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.8:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok
2016 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.9:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Informáciu o vydaní Doplnku č. 20 k Organizačnému poriadku Mestského úradu
v Krompachoch.
V Krompachoch 28. júna 2017

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.10:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Informáciu o výsledku kontroly:
- príjem platieb za miestny poplatok – komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- system, spôsob a účinnosť vymáhania pohľadávok za miestny poplatok – komunálne
odpady
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.11:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Dôvodovú správu k návrhu Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach
mesta Krompachy.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.12:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou,
Maurerova 14, Krompachy.
V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 28. júna 2017
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E.1:
MsZ v Krompachoch súhlasí:
S realizáciou projektu „Vybudovanie pracoviska Centrálneho príjmu nemocnica Krompachy
spol. s.r.o.“, ktorý bude financovaný z prostriedkov Ministerstva zdravotníctva a EÚ.
Operačný program:
Prioritná os:
Špecifický cieľ:
Kód výzvy:
Miesto realizácie projektu:

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám
2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavným zariadením
poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom
zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
IROP-PO2-SC213-2017-20
pre Nemocnicu Krompachy spol. s.r.o.

V Krompachoch 28. júna 2017
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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