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UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 13. novembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Oľga    DZIMKOVÁ 

členovia  -  Ľuboš  ONTKO 

     Matúš  STANA    

                  

V Krompachoch 13. novembra  2017 

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 13. novembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 30/B.11 zo dňa 23.08.2017, ktorým bola schválená: 

Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzavretá medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a spoločnosťou BPS D&V s.r.o., IČO: 47 958 952, so sídlom Poľná 675, 055 61 Jaklovce ako 

nájomcom, ktorej predmetom je  prenájom nehnuteľností tvoriacich areál Priemyselného 

parku v Krompachoch zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy: 

 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 , 

 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 
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hydrantov a kanalizácie) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej VHS-

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

 

na dobu určitú - 10 rokov za za ročné nájomné: stavby – 5,30 €/m2/rok, budovy – 2,60 

€/m2/rok, pozemky – 0,20 €/m2/rok. 

 

S vypustením vety v bode 9.4: záväzky nájomcu podľa tohto bodu tejto zmluvy sa nepovažujú 

za sankcie ale za osobitný zmluvný nárok prenajímateľa.  

 

 

V Krompachoch 13. novembra  2017 

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 13. novembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nehnuteľnosti uzavretú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a spoločnosťou BPS D&V s.r.o., IČO: 47 958 952, so sídlom Poľná 675, 055 61 Jaklovce ako 

nájomcom, ktorej predmetom je  prenájom nehnuteľností tvoriacich areál Priemyselného 

parku v Krompachoch zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy: 

 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 , 

 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-

SKPROJEKT,s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina 
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pričom doba nájmu pre výrobnú halu priemyselného parku je od 15.11.2017 a pre celý areál 

priemyselného parku od 1.12.2017 na dobu určitú - 10 rokov za ročné nájomné: stavby – 5,30 

€/m2/rok, budovy – 2,60 €/m2/rok, pozemky – 0,20 €/m2/rok . 

     

 

V Krompachoch 13. novembra  2017 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 13. novembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

splátkový kalendár pre spoločnosť SEZ Krompachy a.s., so sídlom na Hornádskej ulici č. 1, 

053 42 Krompachy, IČO: 36177644 za neuhradený poplatok za komunálny odpad za roky 

2016 a 2017 v celkovej výške 26.410,56 €, za neuhradenú daň z nehnuteľností za roky 2016 

a 2017 v celkovej výške 45.155,94 € a za nezaplatený úrok z omeškania za rok 2016 vo výške 

1.549,90 € za nezaplatenú daň z nehnuteľností za rok 2016.  Celková dlžná suma v zmysle 

splátkového kalendára je vo výške73.116,40 €, doba splatenia dlhu v zmysle splátkového 

kalendára do 20.02.2018.  
 

 

V Krompachoch 13. novembra  2017 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 35 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 13. novembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

odpustenie úrokov z omeškania vyrubené rozhodnutím č. 1041400053 vo výške 6300,40 € 

a rozhodnutím č. 1044500015 vo výške 2.831,10 € z dôvodu oneskoreného zaplatenia dane 

z nehnuteľností za roky 2014 a 2015 pre spoločnosť SEZ Krompachy a.s., so sídlom na 

Hornádskej ulici č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36177644.  
 

 

V Krompachoch 13. novembra  2017 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 



4 
 

 


