
MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Krompachy 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

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

znení predkladáme návrh na prenájom majetku mesta 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) 

 

Prenájom nehnuteľností tvoriacich areál Priemyselného parku Krompachy: 

 pozemky: 

- pozemok parcele C KN 1887/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3.513 m2, 

- pozemok parcele C KN 1716/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.895 m2, 

- pozemok parcele C KN 1887/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11.564 m2, 

- pozemok parcele C KN 1887/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 283 m2, 

- pozemok parcele C KN 1887/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2.584 m2, 

- pozemok parcele C KN 1889/51, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 397 m2. 

 

 stavby: 

- výrobná hala, súp.č. 1360 nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/12, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 3513 m2, 

- montážna hala, súp.č. 1361 nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/11, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 2.584 m2, 

- prevádzková budova, súp.č. 1362, nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/7, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 283 m2, 

- administratívna budova, súp..č. 296, nachádzajúca sa na parcele C KN 1889/51, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 397 m2, 

 

spolu s príslušenstvom stavieb (prípojky vody, plynu, VN, NN, požiarny rozvod vrátane 

hydrantov a kanalizácie) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej VHS-SK-

PROJEKT, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina.. 

 

 



Špecifikované nehnuteľností zapísané v liste vlastníctva č.1 vedenom Okresným úradom, Katastrálnym 

odborom v Spišskej Novej Vsi pre okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy, k.ú. Krompachy 

navrhujeme prenajať spoločnosti BPS D&V s.r.o., so sídlom Poľná 675, 055 61 Jaklovce, ktorej 100% 

spoločníkom je spoločnosť BRAKEL GROUP HOLDING B.V., so sídlom Linie 48, Uden 5405AN, 

Holandské kráľovstvo, za účelom vytvorenia výrobnej prevádzky v priestoroch Priemyselného parku 

Krompachy za ročné nájomné: 

 stavby – 5,30 €/m2/rok 

 budovy – 2,60 €/m2/rok 

 pozemky – 0,20 €/m2/rok 

 

Zdôvodnenie využitia osobitného zreteľa: 

Spoločnosť BRAKEL GROUP HOLDING B.V. prejavila eminentný záujem o vytvorenie výrobnej 

prevádzky v disponibilných priestoroch priemyselného parku v meste Krompachy. Komplexný 

prenájom hál a areálu priemyselného parku jednému investorovi predstavuje  zo strednodobého hľadiska 

vyšší predpoklad naplnenia podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku a synergicky aj dopadových ukazovateľov projektu, t.j. počet novovytvorených pracovných 

miest a preinvestované finančné prostriedky.  

Z dôvodu niekoľkoročnej neúspešnej snahy mesta komplexne obsadiť priemyselný park považujeme 

využitie inštitútu osobitného zreteľa v tomto konkrétnom prípade za špecifickú situáciu z dôvodu, že 

etablovanie nadnárodného investora predstavuje potenciál zvýšenia zamestnanosti v meste Krompachy 

a blízkom okolí a rovnako reálne naplnenie ukazovateľov ako podmienky realizácie projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ. Využitie tejto zákonnej možnosti prenechania majetku mesta do nájmu bude 

spĺňať kritéria účelnosti a efektívnosti a to najmä s prihliadnutím na dopad úspešného etablovania 

spoločnosti v súvislosti s  posilnením konkurencieschopnosti mesta Krompachy a okolia s následným 

rastom zamestnanosti. 

 

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

schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 8.8.2017 

Zverejnené na web stránke mesta dňa: 8.8.2017 

 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein 

  referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 


