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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   - PeadDr. Slávka ŠMIDOVÁ 

členovia  - Bc. Matúš STANA, Ing. Ľuboš ONTKO 

                 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí za člena ZPOZ: 

1. Mgr. Luciu Ďorkovú 

2. Marka Micherdu 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.1: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 120 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. 41/... zo dňa 25.04.2018 

 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 
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 Predmet prenájmu: 

 

nebytový priestor č. 120 

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

na prvom poschodí s výmerou 24 m2,  

vhodný pre zriadenie kancelárie 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 

súťaže a je zapísaný Okresným úradom, katastrálnym odborom 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 20 € / m2 / rok 

 

V nájomnom  nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, 

odvod  zrážkovej vody, elektrická energia) 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2018 

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 11.06.2018 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, 

- 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 11. jún 2018, 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 

všetkých účastníkov 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 primátorom mesta. Termín uzatvorenia nájomnej 

zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom mesta víťazovi 

http://www.krompachy.sk/
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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. 

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola  

vyhlásená. 

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva Mgr. Miloš Klein, tel. 

053/4192228, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja. 

18. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po 

predchádzajúcom dohovore Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228, referent oddelenia 

majetku a regionálneho rozvoja. 

19. 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. 120“ 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia 

návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše 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 
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Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                              primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.2: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností č. 9/2013/NZ 

zo dňa 28.06.2013 uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a občianskym 

združením Futbalový klub POKROK SEZ Krompachy ako nájomcom, ktorého predmetom je 

úprava: 

čl. II – Predmet nájmu, ods.1., ods. 2,  

čl. IV. Nájomné a náklady spojené s nájmom ods. 1 a  

čl. VI. Doba nájmu a skončenie nájmu ods. 1. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

                Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                                      primátorka mesta 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 41/B.2. nepodpísala. 

Uznesenie nepodpísané z dôvodu nesplnenia podmienok v zásadách o hospodárení 

s majetkom mesta, dodatok č.2. 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.3: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Nemocnice Krompachy spol. s.r.o.  

a realizáciu prác na stavbe „Rekonštrukcia Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnica 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/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. 41/.... zo dňa 25.4.2018 

 

V Y H L A S U J E 

 

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 14.450,00 EUR 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2018 

2. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 11.06.2018, o 12.00 hod. 

4. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 

http://www.krompachy.sk/
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5. 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. 14.450 €), 

- 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. 

6. 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. 

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 11. júna 2018, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto 

termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej 

lehote. 

9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené 

po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi 

všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil 

podmienky súťaže. 

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo 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. 

16. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. 

 

18. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore Mgr. Stanislav Kurta, tel. 053/4192234. 

19. 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“ 

 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia 

návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše 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 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.5: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
predaj pozemkov na Sadovej ulici v Krompachoch s celkovou výmerou 522 m2, zapísaných v 

liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 6/2013 zo dňa 

4.7.2013, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom: 

 

diely 3-8 odčlenené od parcely E-KN 92457, zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 

2974 m2 

- diel č. 3  s výmerou 108 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/6 

- diel č. 4 s výmerou 116 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/3 

- diel č. 5 s výmerou 194 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/5 

- diel č. 6 s výmerou 57 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/3 

- diel č. 7 s výmerou 2 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/9 

- diel č. 8 s výmerou 8 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/9 

 

diel č. 9 s výmerou 37 m2, pričleneným k parcele C-KN 122/6, odčlenený od parcely E-KN 

91776/1, orná pôda s výmerou 159 m2 v zmysle geometrického plánu č. 6/2013 zo dňa 4.7.2013, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom 

 

a to Ing. Lukášovi Baginovi, bytom Sadová 12, 053 42 Krompachy za cenu 5.400,00 € a táto 

bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

 

Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods.  písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena pozemku v zmysle znaleckého 

posudku č. 159/2017 zo dňa 2.11.2017 je vo výške 5.400,00 € za celú výmeru (t.j. 10,38 €/m2).  
 

V Krompachoch 25. apríla 2018      

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.6: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej výzvy Environmentálneho fondu 

na činnosť J:  Elektromobilita za účelom realizácie projektu „Zníženie množstva vypustených 

znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu v meste Krompachy“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Krompachy a platným programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta. 
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V Krompachoch 25. apríla 2018 

           Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.7: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 1.500,00 €. 

 
V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.8: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.9: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Malá kompostáreň 

KROMPACHY“ v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP prostredníctvom 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacieho orgánu pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia  - kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.10: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Malá 

kompostáreň KROMPACHY“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, 

t.j. 20.146,43 €. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.11: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.12: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na prízemí miestností s bočným vchodom 

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2: 

 

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 
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neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 41/... zo dňa 25.04.2018 

 

 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 

 Predmet prenájmu: 

 

nebytový priestor na prízemí miestností s bočným vchodom 

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

s výmerou 45 m2,  

vhodný pre obchodné a kancelárske účely 

 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 

súťaže a je zapísaný Okresným úradom, katastrálnym odborom 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 20 € / m2 / rok 

 

V nájomnom  nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, 

odvod  zrážkovej vody, elektrická energia) 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 2.5.2018 

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 11.06.2018 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 alebo 

obchodných priestorov.  

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: 

a. označenie navrhovateľa, 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. 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. 

http://www.krompachy.sk/
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9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 11. júna 2018, 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 

všetkých účastníkov 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 primátorom mesta. Termín uzatvorenia nájomnej 

zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom mesta víťazovi 

súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na 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. 

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola  

vyhlásená. 

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva Mgr. Miloš Klein, tel. 

053/4192228, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja. 

18. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po 

predchádzajúcom dohovore Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228, referent oddelenia 

majetku a regionálneho rozvoja. 

19. 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 – prízemie DK“ 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia 

návrhu.  
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2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše 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 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 

 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.13: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB vo výške 218.320,- EUR na obnovu bytového domu 

v rozsahu: zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy, výmena spoločných 

rozvodov elektriny s dobou splatnosti 20 rokov a úrokovou sadzbou stanovenou v súlade so 

zákonom č. 150/2013 v platnom znení. 

 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.14: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
spôsob zabezpečenia požadovaného úveru – záložné právo na pohľadávky (FPÚO) bytového 

domu a schválenie vinkulácie troch splátok úveru v prospech ŠFRB. 

 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.15: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
plnomocenstvo pre správcu Bytové družstvo Spišská Nová Ves, so sídlom Spišská Nová Ves, 

Kamenárska 5, IČO: 174 505, riaditeľa Ing. Vladimíra Filinského k vybavovaniu 

a podpisovaniu právnych dokladov: 

- Vybavovanie úveru zo ŠFRB 

- Podpisu úverovej zmluvy zo ŠFRB 

- K zriadeniu záložného práva na účet Fondu prevádzky údržby a opráv. 

 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.16: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
prípravu všetkých príloh potrebných k žiadosti o úver zo ŠFRB a ich úhradou z FPUO 

bytového domu vrátane úhrady poplatku za spracovanie a predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB 

a poplatku za vedenie úverových účtov.  

 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.17: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zvýšenie tvorby FPUO z 0,55€/m2 na 0,95 €/m2 s platnosťou od 1.5.2018 a po vybavovaní 

úveru vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. zníženie tvorby FPUO z 0,95 €/m2 na 0,80 €/m2 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.18: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
založenie zmluvy o stavebnom sporení vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. Bratislava pre 

právnický subjekt Bytové družstvo Spišská Nová Ves, správcu bytového domu súp. č. 1102, 

vchod 12, na ulici Lorencova, Krompachy s cieľovou sumou vo výške 108.000 EUR na 

obdobie cca 20 rokov poskytnutého zo strany Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s, so sídlom: 

Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 351 026, zapísanej v 

Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 529/B (ďalej len 

„sporiteľňa“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve a jeho čerpania,  

Požiadanie o medziúver/úver vo výške max. 108 000 EUR (ďalej len „úver“) na obdobie cca 

20 rokov poskytnutého zo strany Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s, so sídlom: Grösslingová 

77, 824 68 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31351026, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 529/B (ďalej len „sporiteľňa“) za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na refinancovanie úveru č. 

80079897/7930, na dofinancovanie obnovy bytového domu. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.19: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zabezpečenie úveru formou vinkulácie vkladu vo výške 3-násobku celkovej odporúčanej 

mesačnej sumy vo fáze medziúveru. 

 
V Krompachoch 25. apríla 2018 

                  Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
 
 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.20: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
plnomocenstvo pre správcu Bytové družstvo Spišská Nová Ves, so sídlom Spišská Nová Ves, 

Kamenárska 5, IČO: 174 505, aby v ich mene a na ich účet vykonal všetky právne úkony 
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týkajúce sa poskytnutia úveru od spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom: 

Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026, a to najmä na: uzatvorenie a podpísanie 

zmluvy o stavebnom sporení, na podanie a podpísanie žiadosti o poskytnutie medziúveru 

vrátane požadovanej dokumentácie k ich posúdeniu a schváleniu, na rokovanie a podpísanie 

zmluvy o úvere so spoločnosťou Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., na podpisovanie 

požiadaviek na čerpanie finančných prostriedkov  medziúveru/schváleného úveru a na 

zastupovanie vo veci prijímania a zasielania korešpondencie týkajúcej sa úverového vzťahu. 

 
V Krompachoch 25. apríla 2018 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                         primátorka mesta 
 
 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.21: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zámer prenajať časť nebytového priestoru č. 3 v bytovom dome na ulici SNP č. 1050/1, 

stojacom na pozemku – parcele C KN 2848, zapísanom v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

        

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                         primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.22: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu sídla obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo 

mesta Krompachy, spol. s r.o., z doterajšej adresy, na adresu: Maurerova 56/51, 05342 

Krompachy, a s tým súvisiacu zmenu zakladateľskej listiny tejto spoločnosti.   

         

V Krompachoch 25. apríla 2018 

         

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.23: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
záverečný účet mesta Krompachy a celoročné hospodárenie mesta za rok 2017 podľa ust. § 16 

ods. 10 zákona 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom: 

   

 celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.24: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
prebytok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b)  a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy   v znení neskorších zmien a predpisov 

vo výške 525 234,71 EUR, ktorý je upravený: 

 

- v zmysle § 16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov o nevyčerpané  účelovo určené prostriedky 

poskytnuté zo ŠR t.j. cudzie prostriedky, ktoré sú pri usporiadaní prebytku z rozpočtu vylúčené 

vo výške 295.327,54 EUR; 

- v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov o zostatok finančných operácií vo výške     

29.369,92 EUR 

           

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.25: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 259.277,09 EUR na tvorbu rezervného 

fondu. 

 
V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.26: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
poplatok vo výške 70,80 EUR za rok 2017 na účte sociálneho fondu ako výdavok         

sociálneho fondu. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.27: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zmenu rozpočtu mesta č. 1/2018 v zmysle rozpočtových opatrení č. 10: 

Rozpočtové opatrenie č. 10 – zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a výdavkov 

v čiastke 100.000,- EUR – školské stravovanie - originálne kompetencie. 

 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.28: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zmenu rozpočtu mesta č. 1/2018 v zmysle rozpočtových opatrení č. 11: 

Rozpočtové opatrenie č. 11 – zmena rozpočtu na základe schváleného poslaneckého 

návrhu Ing. Lívie Kozlovej – Dohoda so spoločnosťou SEZ a.s. o uzavretí súdneho zmieru 

vo výške 84.713,14 EUR.  

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.29: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
Rozpočtové opatrenie č. 12  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke       

5.100,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Údržba budov v správe mesta 

(Program 14, Podprogramu 14.1., Prvok 14.1.2. – výdavky spojené s činnosťou MsÚ), na 

položku § 50 i, j – plat, odvody, ostatné (Program 14, Podprogramu 14.2., Prvok 

14.2.1.všeobecná pracovná oblasť) 
 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.30: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
Rozpočtové opatrenie č. 13  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov a príjmových 

finančných operácií v čiastke 30.247,54 EUR – zapojenie zostatku účelovo určených cudzích 

finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku do rozpočtu mesta na základe schváleného 

záverečného účtu. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018        

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.31: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018 podľa predloženého  

poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej. K poskytnutiu dotácie a k uzatvoreniu zmluvy 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta za rok 2018 môže dôjsť až po doplnení nepredložených 

dokladov podľa správy o vyúčtovaní dotácií za rok 2017 v súlade so zmluvou a VZN č. 9/2016. 

 
V Krompachoch 25. apríla 2018 

        

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 41/B.31. nepodpísala. 

Uznesenie nepodpísané z dôvodu nesplnenia podmienok § 8 ods.4 – Použitie a účtovanie 

dotácie VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy.  
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.32: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
zámer aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 2010 – 2018 

(2020) v termíne do 30. júna 2018. 
 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.33: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení vrátane úpravy ukazovateľov hlavných kategórií 

podľa predloženého návrhu: 

Príloha č. 1    

 

ZŠ s MŠ Maurerova     

      

Základné vzdelávanie      

      

Zdroj financovania 

Schválený Schválený Návrh na  Spolu  
rozpočet po úpravách úpravu upravený   

Normatívne  (111 - dotácia od štátu) 615 000 615 000 0 615 000,00   

Nenormat. f. pr.: (111 - dotácia od štátu)       0,00  
111 príspevok na učebnice 0 0 0 0,00  
111 dopravné 4 000 4 000 0 4 000,00  
111 asistent učiteľa  5080 3 360 0 3 360,00  
111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1800 2 250 0 2 250,00  
111 odchodné 0 0 0 0,00  
111 príspevok na školu v prírode 0 3 600 0 3 600,00  
111 lyžiarsky kurz 0 6 600 0 6 600,00  
131G presun z r. 2017 normatívne 0 1 180,42 0,00 1 180,42  
131G presun z r. 2017 žiaci zo soc. prostr. 0 1 255 0 1 255,00  
131G presun z r. 2017 dopravné   116,7   116,70  
72 vlastné príjmy  7 500 7 500 0 7 500,00  
spolu 633 380 644 862,12 0,00 644 862,12  
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Ukazovatele hlavných kategórií:  schválené upravené   

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         392 910,00 391 210,00   

620  Odvody do poistných fondov                               137 518,00 136 498,00   

630  Tovary a služby  113 434,12 112 037,42   

640  Bežné transfery   1 000,00 5 116,70   

Spolu  644 862,12 644 862,12   

      

Materská škola      

 Schválený Schválený  Návrh  Spolu  
Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený  
41 dotácia z mesta 123 283 123 283 0 123 283  
111 predškoláci - dotácia od štátu 2 730 4 098 0 4 098  
131 G presun z r. 2017 predškoláci 0 1955,48 0 1955,48  
72 vlastné príjmy 6 000 6 000 0 6 000  
spolu  132 013 135 336,48 0,00 135 336,48  

      

Ukazovatele hlavných kategórií:  schválené upravené   

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         82 930,00 82 730,00   

620  Odvody do poistných fondov                               29 230,00 29 030,00   

630  Tovary a služby  23 076,48 23 076,48   

640  Bežné transfery   100 500,00   

Spolu  135 336,48 135 336,48   

      

             Školské stravovanie      
 Schválený Schválený  Návrh na Spolu  
Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený  
41 dotácia z mesta - ŠJ 53 670 53 670 0 53 670  
41 dotácia z mesta – výdajná ŠJ 10 500 10 500 0 10 500  
72 f dotácia - potraviny 0 0 58 000 58 000  
72 vlastné príjmy 14 000 14 000 0 14 000  
spolu 78 170 78 170 58 000 136 170  

      

Ukazovatele hlavných kategórií:  schválené upravené   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 44 170,00 44 170,00   

620    Odvody do poistných fondov   15 459,00 15 359,00  
 

630    Tovary a služby   18 241,00 76 241,00  
 

640    Bežné transfery    300,00 400,00  
 

Spolu  78 170,00 136 170,00  
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 ŠKD 

 Schválený Schválený Návrh na Spolu  

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený  
41 dotácia z mesta  31 492 31 492 0 31 492  
72 vlastné príjmy 3 500 3 500 0 3 500  
spolu 34 992 34 992 0 34 992  

      

Ukazovatele hlavných kategórií:  schválené upravené   

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            22 091,00 22 091,00   

620  Odvody do poistných fondov                              7 721,00 7 721,00   

630  Tovary a služby  5 180,00 5 080,00  
 

640  Bežné transfery  0,00 100,00  
 

Spolu  34 992,00 34 992,00   
 

     
 

     
 

     
 

     

Príloha č. 2     
 
 ZŠ Zemanská      
 

     

Školské stravovanie Schválený Schválený Návrh na Spolu  
Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený  
41 dotácia z mesta - ŠJ 40 590 40 590 0 40 590  
72 f dotácia - potraviny 0 0 27 000 27 000  
72 vlastné príjmy 10 000 10 000 0 10 000  
spolu 50 590 50 590 0 77 590  
Ukazovatele hlavných kategórií:  schválené upravené   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 28 665,00 28 665,00   

620    Odvody do poistných fondov   10 139,00 10 139,00   

630    Tovary a služby   11 686,00 38 686,00   

640    Bežné transfery    100,00 100,00   

Spolu  50 590,00 77 590,00         

 
 
 
 
Príloha č. 3    
 
ZŠ s MŠ SNP      
 

     

Základné vzdelávanie      
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 Schválený Schválený Návrh na  Spolu  
Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený  
Normatívne (111 - dotácia od štátu) 565 000 565 000,00   565 000,00  
Nenormatívne f. pr.:       0,00  
111 príspevok na učebnice 0 0 0,00 0,00  
111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 10 600 22 650,00 0,00 22 650,00  
131G presun z r. 2017 0 2 125,07   2 125,07  
72 vlastné príjmy  500 500,00 0,00 500,00  
spolu 576 100 590 275,07 0,00 590 275,07  

      

      

Ukazovatele hlavných kategórií:  schválené upravené   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 378 616,00 377 616,00   

620    Odvody do poistných fondov   130 666,00 130 666,00   

630    Tovary a služby   79 993,07 79 993,07   

640    Bežné transfery    1 000,00 2 000,00   

Spolu  590 275,07 590 275,07   
 

     
 

     
 

     

Príloha č. 4    
 
Materská škola Hlavná     
 

     

Školské stravovanie      
 Schválený Schválený Návrh na Spolu  
Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený  
41 dotácia z mesta - ŠJ 42 000 42 000 0 42 000  
72 f dotácia - poraviny 0 0 15 000 15 000  
72 vlastné príjmy 8 500 8 500 0 8 500  
spolu 50 500 50 500 15 000 65 500  

      

Ukazovatele hlavných kategórií:  schválené upravené   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 28 553,00 28 553,00   

620    Odvody do poistných fondov   9 983,00 9 983,00   

630    Tovary a služby   10 964,00 25 964,00   

640    Bežné transfery  1 000,00 1 000,00   

Spolu  50 500,00 65 500,00   
 

     
Príloha č. 5      

 

Centrum voľného času PRIMA    
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 Schválený Schválený Návrh na  Spolu  
Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený  
41 dotácia z mesta 54 932 54 932 0 54 932  
41 dotácia z obcí 1 500 1 500 0 1 500  
111 vzdelávacie poukazy 11 865 19 776 0 19 776  
131H presun z r. 2017 - vzdel. Poukazy 0 7 300,49 0 7 300  
72 vlastné príjmy  1 500 1 500 1500 3 000  
spolu 69 797 85 008,49 1 500 86 508,49  

      

Ukazovatele hlavných kategórií:  schválené upravené   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 36 646,00 36 646,00   

620    Odvody do poistných fondov   14 522,00 14 522,00   

630    Tovary a služby   33 840,49 35340,49   

Spolu  85 008,49 86 508,49   
 

     
V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.34: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
návrh opráv miestnych komunikácií podľa príloh uvedených v návrhu. 

 

V Krompachoch 25. apríla  2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu pre MsZ o výsledku kontroly:  

- modernizácia spevnených plôch pred OD Pokrok, kontrola sadových úprav, či boli súčasťou 

projektu, kontrola ceny stromčekov podľa súpisu prác. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2017. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu záverečného účtu mesta 

Krompachy za rok 2017. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 25.04.2018. 
 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu zámeru aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Krompachy 2010 – 2018 (2020). 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu oprav miestnych komunikácií. 
 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu komisie na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažnosti. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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 UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o novovytvorených mapách Volovských vrchoch. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

   

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.1: 

MsZ v Krompachoch  poveruje primátorku mesta: 

rokovať so zástupcami spoločnosti SKI Plejsy, a.s. Košice: 

 

 o vrátenie pozemkov a aktív, ktoré mesto Krompachy ako akcionár vložilo do 

spoločnosti SKI Plejsy, a.s. Košice. 

  a možnosti odkúpenia zariadenia na prevádzku lyžiarskeho strediska. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.2: 

MsZ v Krompachoch  poveruje primátorku mesta: 

hlasovať za mesto Krompachy ako vlastníka bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

na ul. Lorencova č. 12 v zmysle uznesení 41/B.13 – 41/B.20.  

 
V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.1: 

MsZ v Krompachoch  neodvoláva: 
Ing. Evu Derdákovú z funkcie predsedníčky Komisie finančnej a majetkovej pri 

MsZ, ktorá sa vzdala funkcie na vlastnú žiadosť. 

 
V Krompachoch 25. apríla 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 25. apríla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/F.1: 

MsZ v Krompachoch  neschvaľuje:  
zámer predaja časti pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch - parcela C KN 1137, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 336 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 25. apríla 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 


