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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Igor        JENDRUCH 

členovia  -  Eva         DERDÁKOVÁ   

     Radovan ĎORKO 

  

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí: 

PhDr. Imricha PAPCUNA za člena ZPOZ pri MsZ v Krompachoch. 

 

  

 

  

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra 2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

program 13. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa na ul. Dolina 

v Krompachoch – parcela C KN 802/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m2, 

odčlenená od parcely C KN 802, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 144 m2, zapísaná 

v liste vlastníctva č. 1 na základe geometrického plánu č. 32/2019 zo dňa 13.09.2019, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom,  Kristíne Tatranskej, rod. Glodičovej a Danielovi 

Tatranskému, rod. Tatranskému, obaja bytom Železničná 132/63, 059 52 Veľká Lomnica do 

bezpodielového spoluvlastníctva, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov.    

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 110,00 EUR) a bude zaplatená 

najneskôr do 7 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemkov na ulici Dolina v Krompachoch v celkovej výmere 379 m2, ktoré sú 

novovzniknutými parcelami odčlenenými od nižšie uvedených parciel podľa geometrického 

plánu č. 163/2018 zo dňa 27.11.2018 spracovaného Ing. Mariánom Mackovjakom, geodetom: 

 parcela C KN 650/2, ostatná plocha s výmerou 116 m2 odčlenená od parcely C KN 

650, ostatná plocha s výmerou 4.092 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy 

 parcela C KN 652/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 5 m2, odčlenená od 

parcely C KN 652/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 251 m2, zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 

 parcela C KN 3225/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 7 m2 odčlenená od 

parcela C KN 3225/1 , trvalý trávnatý porast s výmerou 371.547 m2, zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 

 parcela C KN 3225/8, ostatná plocha s výmerou 251 m2 odčlenená od parcela C KN 

3225/1 , trvalý trávnatý porast s výmerou 371.547 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 

pre k.ú. Krompachy 

a to Mariane Senderákovej, bytom Dolina 16, 053 42 Krompachy za cenu 1,895,00 € a táto 

bude zaplatená najneskôr do 14 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 
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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. 20/2019 zo dňa 23.09.2019 je vo výške 1.860,00 € za celú výmeru (t.j. 

4,92 €/m2).  

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu rozpočtu mesta Krompachy č. 2/2019 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 37 

 

Rozpočtové opatrenie č. 37: 

zmena rozpočtu v rámci kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 

17.000,00 EUR navýšením finančných prostriedkov v položke Kapitálové granty a transfery 

a v položke Školstvo originálne kompetencie – kapitálové výdavky (Program 8., 

Podprogram 8.2. originálne kompetencie) – oprava havarijného stavu strechy na pavilóne „C“ 

ZŠ s MŠ Maurerova ulica. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 38: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.000,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Budovy v správe mesta (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 

14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ), na položku Všeobecné služby MsÚ (Program 

14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) – exekútorské 

poplatky. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 39: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 650,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Energie, voda hasičská zbrojnica (Program 5., Podprogram 5.3., 

Protipožiarna ochrana), na položku Odmeny DHZ (Program 5., Podprogram 5.3 Protipožiarna 

ochrana – odvody z odmien DHZ. 

 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 40: 

úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 20.000,00 EUR presunom 

finančných prostriedkov z položky Vlastné prostriedky na projekty (Program 1., 

Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie), na položku Krytá plaváreň 10.000,00 EUR 

(Program 9., Podprogram 9.2. Krytá plaváreň) a na položku Čistenie vpustí mestskej 

kanalizácie 10.000,00 EUR (Program 6., Podprogram 6.3. Údržba kanalizácie vo vlastníctve 

mesta). 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 41: 

úprava rozpočtu v rámci kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v čiastke 68.000,00 

EUR navýšením finančných prostriedkov v položke Kapitálové granty a transfery a 

v položke Dotácia knižnica 60.000 EUR (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. 
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Investičné akcie), v položke Dotácia centrálny detský park 8.000 EUR (Program 1., 

Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie). 
 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zadanie spracovania  Zmien a doplnkov  k Územnému plánu mesta  (ÚPN-O) 

Krompachy:  

požiadavka  na rozšírenie plôch na  plochy drobnej výroby a výrobných služieb. 

Táto lokalita je navrhovaná na severnej časti mesta  smerom od Kolinoviec vedľa  nového 

objektu Pneuservisu, veľa cesty II/547. Túto lokalitu doporučujeme vopred preskúmať                   

a  zapracovať do ÚPN-O v rámci ZaD.  

 

 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

Zadanie spracovania  Zmien a doplnkov  k Územnému plánu mesta  (ÚPN-O) 

Krompachy: 

požiadavka  zmeny územia na Kúpeľnej ulici plocha  bývalej ozdravovne.  

V  ÚPN-O je táto lokalita schválená ako plochy rekreačných zariadení. Z dôvodu  potrieb mesta 

a perspektívnejšieho využitia tohto územia  vzniká požiadavka  na zmenu tejto časti  plôch na 

plochy  zmiešanej a polyfunkčnej zástavby. Túto zmenu  sa doporučuje   zapracovať do         

ÚPN-O v rámci ZaD.  

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zadanie spracovania  Zmien a doplnkov  k Územnému plánu mesta  (ÚPN-O) 

Krompachy:  

požiadavka  zmeny územia na rozhraní Baníckej štvrte a Doliny.   

V  ÚPN-O je táto lokalita na konci za mostom  na Baníckej štvrti schválená ako plochy  

technickej vybavenosti a dopravných zariadení (garáže) a lokalita na začiatku doliny po pravej 

strane  pred zástavbou rodinných domov táto lokalita schválená ako plochy športových  

zariadení. Z dôvodu   rozšírenia možnosti  rozmanitejších aktivít  a nedostatku  plôch na 

výstavbu rodinných domov vzniká požiadavka  na zmenu týchto plôch na plochy  obytnej 

zástavby nízkopodlažnej. Túto zmenu  sa doporučuje   zapracovať do ÚPN-O v rámci ZaD.  

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zadanie spracovania  Zmien a doplnkov  k Územnému plánu mesta  (ÚPN-O) 

Krompachy: 

požiadavka  na doplnenie  územia na obytnú zástavbu. 

Rozšírenie plôch v časti od záhradkárskej osady pod Plejsami smerom k mestu už k 

navrhovanému územiu  na obytnú  zástavbu nízkopodlažnú. Z dôvodu  nedostatku  plôch na 

výstavbu rodinných domov vzniká požiadavka  na rozšírenie územia na plochy  obytnej 

zástavby nízkopodlažnej. Túto zmenu  sa doporučuje   zapracovať do ÚPN-O v rámci ZaD. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zadanie spracovania  Zmien a doplnkov  k Územnému plánu mesta  (ÚPN-O) 

Krompachy:  

požiadavka  na zmenu   územia na  plochy  zmiešanej a polyfunkčnej zástavby. 

  

V  ÚPN-O je táto lokalita na Plejsoch v časti nad parkoviskom je táto lokalita schválená ako 

plochy športových  zariadení. Z dôvodu  rozšírenia možnosti aj iných aktivít na tomto území  

vzniká požiadavka  na zmenu týchto plôch na plochy  zmiešanej a polyfunkčnej zástavby. Túto 

zmenu  sa doporučuje   zapracovať do ÚPN-O v rámci ZaD. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zadanie spracovania  Zmien a doplnkov  k Územnému plánu mesta  (ÚPN-O) 

Krompachy: 

požiadavka na zapracovanie cyklotrasy Krompachy – Kolinovce. 

 

Táto trasa sa dotkne územia mesta Krompachy   iba v jej severnej časti na konci katastrálneho 

územia Krompách a ďalej trasa vedie  okolo cesty II/547 do obce Kolinovce,  doporučuje sa  

trasu  ÚPN-O v rámci ZaD. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zadanie spracovania  Zmien a doplnkov  k Územnému plánu mesta  (ÚPN-O) 

Krompachy:  
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podrobnejšie rozpracovať protipovodňové opatrenia  a následne ich výstupy v prípade plošných 

nárokov na  územie a objekty ochrany a zapracovať do ÚPN-O.   

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova: 

                              1. Základné vzdelávanie z hodnoty 781 356,17 € na hodnotu 763 129,01 €  

             Základné vzdelávanie     

     

Zdroj financovania Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

 rozpočet po úpravách úpravu upravený 

Normatívne  (111 - dotácia od štátu) 686 150,00 703 232,00 0 703 232,00 

Nenormat. f. pr.: (111 - dotácia od štátu)     

111 príspevok na učebnice 0 1 603,00 0 1 603,00 

111 dopravné 5 000,00 5 000,00 0 5 000,00 

111asistent učiteľa  3 696,00 7 022,00 0 7 022,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1 750,00 2 550,00 0 2 550,00 

111 odchodné 0 3 352,92  3 352,92 

111 príspevok na školu v prírode 0 3 300,00 0 3 300,00 

111 lyžiarsky kurz 0 5 100,00 0 5 100,00 

131G presun z r. 2018 normatívne 3 165,95 3 165,95 0 3 165,95 

131G presun z r. 2018 dopravné 608,3 608,3 0 608,3 

111 kapitálové výdavky 0 17 000,00  17 000,00 

41 dotácia z mesta - kapitálové výdavky 0 0 1 544,84 1 544,84 

41 dotácia z mesta 0 23 772,00 -19 772,00 4 000,00 

72 vlastné príjmy  5 650,00 5 650,00 0 5 650,00 

spolu 706 020,25 781 356,17 -18 227,16 763 129,01 

 

Ukazovatele hlavných kategórií: 

  

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         456 244,00 

620  Odvody do poistných fondov                               167 797,00 

630  Tovary a služby  109 196,35 

640  Bežné transfery   11 346,82 

717 Kapitálové výdavky  18 544,84 

Spolu  763 129,01 
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2. Materská škola z hodnoty 168 358,90 na hodnotu 169 695,90 € 

 Schválený Schválený  Návrh  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 153 470,00 156 123,00 1 337,00 157 460,00 

111 predškoláci - dotácia od štátu 3 372,00 5 055,00 0,00 5 055,00 

131 G presun z r. 2018 predškoláci 1 680,90 1 680,90 0,00 1 680,90 

72 vlastné príjmy 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 

spolu  164 022,90 168 358,90 1 337,00 169 695,90 

Ukazovatele hlavných kategórií:   
610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         98 682,00 

620  Odvody do poistných fondov                               36 011,00 

630  Tovary a služby  34 502,90 

640  Bežné transfery   500 

Spolu  169 695,90 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základná škola Zemanská 

1. Školská jedáleň z hodnoty 63 560,00 € na hodnotu 64 628,00 €  

      Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta - ŠJ 37 560,00 37 560,00 1 068,00 38 628,00 

72 f dotácia - potraviny 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 

72 vlastné príjmy 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 

spolu 63 560,00 63 560,00 1 068,00 64 628,00 

     

Ukazovatele hlavných 

kategórií: 

    

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 26 450,00   

620    Odvody do poistných fondov  9 150,00   

630    Tovary a služby   28 828,00   

640    Bežné transfery    200,00   

Spolu  64 628,00   

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou SNP 

 

                         Školský klub detí z hodnoty 12 870,00 € na hodnotu 14 006,00 €                                                                                               

 Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  12 870,00 12 870,00 1 136,00 14 006,00 

72 vlastné príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

spolu 12 870,00 12 870,00 1 136,00 14 006,00 

Ukazovatele hlavných kategórií: v € 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            8 882,00 

620  Odvody do poistných fondov                              3 265,00 

630 Tovary a služby           1 859,00 

Spolu  14 006,00 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Centru voľnému času PRIMA z hodnoty 93 270,89 € na hodnotu 

94 770,89 € 

      

  Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania  rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  62 135,00 65 135,00 0 65 135,00 

41 dotácia z obcí  3 000,00 3 000,00 1 500,00 4 500,00 

111 vzdelávacie poukazy  17 850,00 20 928,00 0 20 928,00 

131H presun z r. 2018 - vzdel. 
poukazy 

 1 207,89 1 207,89 0 1 207,89 

72 vlastné príjmy   3 000,00 3 000,00 0 3 000,00 

spolu  87 192,89 93 270,89 1 500,00 94 770,89 
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Ukazovatele hlavných kategórií:   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 41 164,00 

620    Odvody do poistných fondov   14 407,00 

630    Tovary a služby   38 999,89 

640    Bežné transfery  200 

Spolu  94 770,89 

   

     

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

konanie  dobrovoľnej  zbierky pre základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Krompachy 

MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, Krompachy 

Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

Vyhlasuje 
 dobrovoľnú zbierku 

Usporiadateľ zbierky:                Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,  

                                                      IČO:  329 282 

Účel zbierky:                               nákup elektronického klavírneho krídla 

Miesto konania zbierky:           Mesto Krompachy, pred budovou MsÚ 

Spôsob a čas konania zbierky: a) ponuka „primátorského punču“ v dňoch 12.12.2019-  

         13.12.2019 

                  b) dobrovoľné finančné príspevky v dňoch 12.12.2019– 

         31.12.2019 

Spôsob konania zbierky: príspevok do označenej pokladničky „primátorský punč“ 

umiestnenej  

                v stánku s ponukou punču, 

             vkladom na bankový účet: SK 57 0200 0000 0035 8045 8459  

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :  
   Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 

   Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionálneho rozvoja    

Vyúčtovanie zbierky, použitie, kontrola: Primátorka mesta  bude občanov informovať 

o priebehu a výsledkoch zbierky, ako aj o použití získaných finančných prostriedkov zo zbierky 

v Krompašskom spravodajcovi.  

O použití získaných finančných prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa účelu, na 

ktorý sa zbierka vyhlasuje. Podľa § 5 ods. 1 písm. e)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy v zn. neskorších zákonov sú dary a výnosy dobrovoľných 

finančných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce. 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta. 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 V Krompachoch 11.10.2019                     Ing. Iveta Rušinová   

                       primátorka mesta 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

prípravu riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta 

Krompachy k 31.12.2019 v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu pre MsZ o výsledku kontroly:  

- vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy, podaných na 

Mestský úrad Krompachy 

- použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy pre kategóriu dieťa v materskej škole. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2019/2020. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

OPERAČNÝ   PLÁN  zimnej údržby miestnych komunikácií  a verejných priestranstiev 

v Krompachoch  na obdobie 2019-2020. 

 
 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vyplácaní dlžných súm Bytového hospodárstva mesta Krompachy, spol. s r.o. pre 

bytové domy. 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č.2 VZN č.2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác 

právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta. 
 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 1 Smernice primátora č. 1/2019 Organizačný poriadok 

Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 1. septembra 2019. 
 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/D.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 11/E.8 zo dňa 21.08.2019, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

Rozpočtové opatrenie č. 21: 

zmena rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 10.000,00 EUR presunom 

finančných prostriedkov z položky Majetkoprávne vysporiadanie (Program 1., Podprogram 

1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie), na položku Krytá plaváreň (Program 9., Podprogram 9.2. 

Krytá plaváreň) – oprava plaveckého bazéna. 
 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/D.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 11/E.11 zo dňa 21.08.2019, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

Rozpočtové opatrenie č. 24: 

zmena rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 10.000,00 EUR presunom 

finančných prostriedkov z položky Majetkoprávne vysporiadanie (Program 1., Podprogram 

1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie), na položku Čistenie vpustí mestskej kanalizácie 

(Program 6., Podprogram 6.3. Údržba kanalizácie vo vlastníctve mesta) – čistenie dažďových 

odtokov v meste. 
 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.1: 

MsZ v Krompachoch žiada,  

aby Mesto Krompachy, zastúpené pani primátorkou  verejnou vyhláškou oboznámilo, občanov 

mesta,  právnické a fyzické  osoby,  že sa budú riešiť zmeny a doplnky k Územnému plánu 

mesta  (ÚPN-O) Krompachy, ak majú návrhy k zmenám, aby ich predložili. 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

na Doplnku č.2 VZN č.2/2011 o povodňových plánoch právnických osôb a fyzických osôb - 

podnikateľov na území mesta. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/G.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj pozemku v extraviláne mesta Krompachy C KN 3345: 

 
MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

________________________________________________________________ 

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. 13/X.X zo dňa 23.10.2019 

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: 

 
parcela C-KN 3345, trvalý trávnatý porast s výmerou 5.038 m2 

za účelom vybudovania výrobno-obchodných priestorov 

(ľahká výroba, montáž, obchodné prevádzky nezaťažujúce životné prostredie). 

 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka pozemok ako celok na predaj je stanovená vo výške:  

5,00 €/m2 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže: 04.11.2019 

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: 20.12.2019, 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: 

- označenie navrhovateľa, 

- číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna 

kúpna cena, 

- špecifikácia nehnuteľnosti - pozemok – parcela C KN č. 3345 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže, 

- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi navrhovateľ nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za 

ním navrhnutú cenu, 

- záväzok, že do 5 rokov od podpísania kúpnej zmluvy navrhovateľ neprevedie vlastnícke 

právo k predmetu kúpnej zmluvy na tretie osoby, 

- záväzok navrhovateľa, že po uplynutí 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy má mesto 

Krompachy prednostné právo na odkúpenie predmetu zmluvy za cenu, za ktorú 

navrhovateľ nehnuteľnosť nadobudol a to aj v prípade technického zhodnotenia 

pozemku, 

http://www.krompachy.sk/
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- záväzok, že v prípade ak do 2 rokov od nadobudnutia pozemku nebude navrhovateľ 

disponovať právoplatným stavebným povolením, mesto Krompachy si vyhradzuje 

právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, 

- vyhlásenie, že náklady spojené s vyňatím pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu v plnej výške znáša navrhovateľ. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 

podá 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 20. decembra 2019, 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 všetkých 

účastníkov 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 v Mestskom zastupiteľstve 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: 

- 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 referent oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein,tel. 053/419222, 0905 421 945. 

17. Kritéria hodnotenia predložených návrhov sú cenová ponuka a počet novovytvorených 

pracovných miest.    
Váha kritéria  

1. Počet novovytvorených pracovných miest  30 %  

2. Cenová ponuka                      70 % 



18 
 

 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 – pozemok C KN 3345“  

 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 

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

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

Zverejnené v regionálnej tlači dňa .......................... 

 

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/G.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

Zadanie spracovania  Zmien a doplnkov  k Územnému plánu mesta  (ÚPN-O) 

Krompachy: 

požiadavka  zmeny územia za čerpacou stanicou pohonných hmôt a predajňou potravín LIDL. 

V  ÚPN-O je táto lokalita schválená ako plochy obytnej zástavby nízkopodlažnej. Po povodní 

roku 2010  toto územie bolo zaradené do zátopového územia. V danom území prevláda využitie  

na obchod a služby a preto  je tu požiadavka,  aby  plochy, ktoré sú  určené na obytnú zástavbu 

nízkopodlažnú zmeniť na plochy  zmiešanej a polyfunkčnej zástavby.  Túto zmenu  

doporučujeme   zapracovať do ÚPN-O v rámci ZaD.  

V Krompachoch 23. októbra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

http://www.krompachy.sk/

