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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Eva   DERDÁKOVÁ 

členovia  -  Radovan  ĎORKO 

      Stanislav  FARKAŠ 

      

      

      

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí volebnú  komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Dárius  DUBIŇÁK 

členovia  -  Igor   JENDRUCH 

      Ľuboš  ONTKO 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

program zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachy dňa 19. augusta 2020. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 



2 
 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 pre projekt s názvom „ 
Vybudovanie systému zadržiavania zrážkovej vody v intraviláne mesta Krompachy“, 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným 

plánom obce 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 5.500,00 € t.j. min. 5% z 

celkových oprávnených výdavkov 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Jakubom Záhradníkom,  

rod. Záhradníkom, bytom Poštová 5, 053 42 Krompachy ako predávajúcim, predmetom ktorej bude 

predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti vo veľkosti ½ z celku: 

 pozemok – parcela E KN 91759/1, orná pôda s výmerou 74 m2, zapísaná v liste vlastníctva 

č. 392 pre k.ú. Krompachy 

 

za kúpnu cenu vo výške 370,00 €, t.j. 10,00 EUR/m2. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemku na Kúpeľnej v Krompachoch  – parcela C KN 896/4, druh pozemku: 

ostatná plocha s výmerou 529 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy, ktorá je 

vlastníctve Mesta Krompachy 

 
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení) formou: 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

minimálne však 10,00 EUR / m2  s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovenie 

všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať pozemok na ulici kpt. Nálepku v Krompachoch  – parcela C-KN 2174, druh 

pozemku: záhrada s výmerou 1083 m2, ktorá je vlastníctve Mesta Krompachy, zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy  
 
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení) formou: 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

minimálne však 5,00 EUR / m2  s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovenie 

všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 
V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer odplatného prevodu 169 ks zaknihovaných akcií emitenta SKI Plejsy a.s. so sídlom Alžbetina 

41, 04001 Košice, IČO: 31736394 (ďalej len „obchodná spoločnosť“) ISIN: SK 1110001841 

a ISIN: SK 1110008556 s menovitou hodnotou jednej akcie 260,00 EUR, znejúcich na meno – 

Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 05342, IČO: 00329282 (ďalej len „akcie“) na 

nadobúdateľa – obchodná spoločnosť SKI Plejsy a.s., za kúpnu cenu vo výške najmenej 

235,74 EUR  za jednu akciu.  
 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 9: 

úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v čiastke 400,- EUR presunom finančných prostriedkov 

v rámci Programu 10., Podprogramu 10.2., Prvku 10.2.1. Mestská knižnica  z položky platy, na 

položku náhrada príjmu.  
 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 10: 

úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v čiastke 4.980,- EUR presunom finančných prostriedkov 

z položky výpočtová technika (-1.450 €) (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky 

spojené s činnosťou MsÚ), z položky údržba zariadení (-1.200 €) a z položky softvérové 

vybavenie, podpora KORWIN (-2.330 €) (Program 3., Podprogram 3.2. interné informačné 

služby) na položku všeobecné služby (+ 4.980 €) (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. 

Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) – kybernetická bezpečnosť. 
 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.9 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, Maurerova 14                             

       1. Materská škola z hodnoty 184 478,00 € na hodnotu 214 746,00 € 

  

 Schválený Schv. po Návrh  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 180 535,00 171 835,00 31 418,00 203 253,00 

111 predškoláci - dotácia od štátu 4 200,00 4 318,00 0,00 4 318,00 

131 J presun z predchádz. roka 

predškoláci 0,00 2 405,99 0,00 2 405,99 

72 vlastné príjmy 5 920,00 5 920,00 -1 150,00 4 770,00 

spolu  190 655,00 184 478,99 30 268,00 214 746,99 

 
Ukazovatele hlavných kategórií:   

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         134 734,00 

620  Odvody do poistných fondov                               47 320,00 

630  Tovary a služby  31 992,99 

640  Bežné transfery   700,00 

Spolu  214 746,99 

 

   

2. Školský klub detí z hodnoty 40 067,00 € na hodnotu 43 047,00 € 

 
Schválený Schv.  po Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  37 027,00 36 567,00 2 980,00 39 547,00 

72 vlastné príjmy 5 120,00 3 500,00 0,00 3 500,00 

spolu 42 147,00 40 067,00 0,00 43 047,00 

 
Ukazovatele hlavných kategórií:   
610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            30 566,00 

620  Odvody do poistných fondov                              10 513,00 

630  Tovary a služby  1 818,00 

640  Bežné transfery  150,00 

Spolu  43 047,00 
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3.Školské stravovanie z hodnoty 224 046,00 € na hodnotu 226 523,40 € 

 
Schválený Schv. po  Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta - ŠJ 109 541,00 109 541,00 0,00 109 541,00 

72 f dotácia - potraviny (rodič) 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00 

111 dotácia - potraviny (štát) 64 300,00 64 300,00 0,00 64 300,00 

41dotácia z mesta - kapitálové výdavky 14 505,60 14 505,60 2 476,80 16 982,40 

72 vlastné príjmy 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 

spolu 224 046,60 224 046,60 2 476,80 226 523,40 

 

Ukazovatele hlavných kategórií:   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 75 540,00 

620    Odvody do poistných fondov   27 750,00 

630    Tovary a služby   104 951,00 

640    Bežné transfery    1 300,00 

713    Kapitálové výdavky  16 982,40 

Spolu  226 523,40 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.10 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, SNP 47 

1. Školský klub detí z hodnoty 16 552,00 € na hodnotu 17 432,00 € 

     ŠKD     
 

Schválený Schv. po  Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  17 887,00 16 552,00 880,00 17 432,00 

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

spolu 17 887,00 16 552,00 880,00 17 432,00 

 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            11 300,00 

620  Odvody do poistných fondov                              4 200,00 

630  Tovary a služby  1 932,00 

Spolu  17432,00 
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2. Materská škola z hodnoty 66 906,00 € na hodnotu 53 906,00 € 

       Materská škola     

     

 Schválený Schv. po Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet  úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 38 085,00 35 845,00 -13 000,00 22 845,00 

111 predškoláci - dotácia od štátu 2 600,00 2 764,00 0,00 2 764,00 

dotácia 3AC1, 3AC2 - projekt PRIM 28 297,00 28 297,00 0,00 28 297,00 

spolu 68 982,00 66 906,00 -13 000,00 53 906,00 

 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 29 537,78 

620    Odvody do poistných fondov   10 486,22 

630    Tovary a služby   13 882,00 

640    Bežné transfery    0,00 

Spolu  53 906,00 

3. Výdajná školská jedáleň z hodnoty 3 361 € na hodnotu 1 520,91 € 

        Výdajná školská jedáleň     
 

Schválený Schv. po Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  3 361 3 361 -1 840,09 1 520,91 

72 vlastné príjmy 0 0 0,00 0,00 

spolu 3 361 3 361 -1 840,09 1 520,91 

 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            1 127,09 

620  Odvody do poistných fondov                              393,82 

630  Tovary a služby  0,00 

Spolu  1 520,91 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.11 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Materská škola Hlavná 3 

Predškolská výchova 

                     z hodnoty 305 369,00  € na hodnotu 315 155,00 € 



8 
 

     Predškolská výchova     

     

 Schválený Schv. po Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet  úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 306 557,00 289 749,00 13 000,00 302 749,00 

111 predškoláci 5 410,00 5 700,00 0,00 5 700,00 

72 vlastné príjmy  9 920,00 9 920,00 -3 214,00 6 706,00 

spolu 321 887,00 305 369,00 9 786,00 315 155,00 

 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 200 365,00 

620    Odvody do poistných fondov   69 561,00 

630    Tovary a služby   42 934,00 

640    Bežné transfery    2 295,00 

Spolu  
315 155,00 

   
V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.12 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Centra voľného času PRIMA, SNP 39                                           

z hodnoty 89 649,77 € na hodnotu 98 939,77 € 

 Schválený Schv. po  Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet  úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 66 156,00 61 131,00 4 290,00 65 421,00 

72b dotácia z obcí 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 

111 vzdelávacie poukazy 20 770,00 20 768,00 0,00 20 768,00 

131 J presun z predchádz. roka - VZP  0,00 1 750,77 0,00 1 750,77 

72 vlastné príjmy  500,00 3 000,00 5 000,00 8 000,00 

spolu 90 426,00 89 649,77 9 290 98 939,77 

   Ukazovatele hlavných kategórií:   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 47 926,00 

620    Odvody do poistných fondov   16 654,00 

630    Tovary a služby   34 259,77 

640    Bežné transfery  100,00 

           

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.13 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnok č. 5  k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 8, Krompachy.  

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.14 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre Futbalový klub Pokrok Krompachy vo 

výške 24 000,-- €. 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.15 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre Basketbalový klub Kovohuty Krompachy 

s.r.o.  vo výške 2 000,-- €. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.16 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre Triatlon – duatlon – maratón  Krompachy 

vo výške 1 000,-- €. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.17 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre MŠK  Krompachy vo výške 2 000,-- €. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.18 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre BKM DASTET  Krompachy vo výške 

1 000,-- €. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.19 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z   rozpočtu   mesta Krompachy pre rok   2020 pre MŠK STO Krompachy   vo výške 

2 000,-- €. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.20 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre Sparťanskú tréningovú skupinu  vo výške 

1 000,-- €. 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre Unique and limited vo výške 200,-- €. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.22 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

Krompachy vo výške 200,-- €. 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.23 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

  dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2020 pre Folklórny súbor Krompašan vo výške            

1 600,-- €. 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.24 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer čerpania štátnej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci v roku 2020 vo výške 185.000 

€ na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 na základe schváleného 

Uznesenia vlády SR č. 494 z 12.augusta 2020 

 

  V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.1: 

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

 správu volebnej komisie o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra mesta Krompachy v I. a II. kole 

 V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k určeniu platu hlavného kontrolóra Mesta Krompachy.  

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Výročnú správu Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2019. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2019 – PVS a.s., Poprad. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2019 – Mestské lesy s.r.o., Krompachy. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2019 – KROMSAT s.r.o., Krompachy. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2019 – SKI PLEJSY a.s., Košice. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2019 – PO WOPAX s.r.o., Krompachy. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2019 – EKOVER s.r.o., Spišské Vlachy. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2019 – Termokomplex s.r.o., Krompachy. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2019 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Súhrnu správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Krompachy k 30.6.2020. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy  

k 31.12.2019.     

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.14: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2020. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.15: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 29.06.2020  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 

v čiastke 5.000 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky Dom kultúry (Program 10., 

Podprogram 10.2., Prvok 10.2.2. Dom kultúry), na položku Krytá plaváreň  (Program 9., 

Podprogram 9.2., Krytá plaváreň) – dohody Krytá plaváreň. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.16: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 29.06.2020 – úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných 

výdavkov v čiastke 10.167 EUR, presunom finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov z 

položky Dotácia – kompletná rekonštrukcia knižnice (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. 

Investičné akcie), na položku Mestská knižnica – všeobecný materiál (Program 10., Podprogram 

10.2., Prvok 10.2.1. Mestská knižnica) – projekt Mestská knižnica v Krompachoch – priestor, kde 

sa dá zažiť viac! 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.17: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 30.06.2020  – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty 

a transfery a bežných výdavkov v čiastke 17.560 EUR, navýšením finančných prostriedkov 

v položke 300 granty a transfery – voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov a v položke 

bežných výdavkov Voľby odmeny, odvody, ostatné (Program 14, Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. 

výdavky spojené s činnosťou MsÚ (voľby do NR SR a sčítanie obyvateľov, domov a bytov). 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.18: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu pre MsZ o výsledku kontroly:  

- plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole Dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru  

- hospodárenia v spoločnosti PO WOPAX s.r.o. Krompachy.  

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.19: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 

o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.20: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Centra voľného času PRIMA, SNP 39, 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.21 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

  informáciu o vydaní Doplnku č. 3 Smernice primátora č. 1/2019 Organizačný poriadok       

Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 22. júla 2020. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.22: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k zrušeniu konania Krompašského jarmoku v roku 2020. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.23: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Dôvodovú správu k zámeru spracovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy 2021 

– 2025. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.24: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

zámer spracovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy 2021 – 2025. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/D.1: 

MsZ v Krompachoch zvolilo: 

podľa §18 ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov pani Ing. Martu LEGÁTOVÚ za hlavnú kontrolórku mesta Krompachy na funkčné 

obdobie šiestich rokov,  od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2026. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/E.1: 

MsZ v Krompachoch konštatuje, že: 

1. uznesením mestského zastupiteľstva  č. 20/F.1 zo dňa 17. júna 2020 bol určený pracovný 

čas hlavného kontrolóra Mesta Krompachy, ktorý bude zvolený na funkčné obdobie 2020 – 

2026, v dĺžke 37,5 hodín týždenne, t.j. na pracovný úväzok 100%, 

2. uznesením mestského zastupiteľstva  č. 20/G.1 zo dňa 17. júna 2020 bola vyhlásená voľba 

hlavného kontrolóra na deň 19. augusta 2020,  

3. za hlavného kontrolóra mesta Krompachy na funkčné obdobie šiestich rokov,  

od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2026 bola zvolená pani Ing. Marta LEGÁTOVÁ. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/F.1: 

MsZ v Krompachoch určuje: 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Z .z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat hlavného kontrolóra  Ing. Marte LEGÁTOVEJ v zmysle ust. § 18c ods. 1 zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/G.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 5/B.8 zo dňa 13. februára 2019, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

 

 predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 pre projekt s názvom „ 

Vybudovanie systému zadržiavania zrážkovej vody v intraviláne mesta Krompachy“, 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným 

plánom obce 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 5.000,00 € t.j. min. 5% z 

celkových oprávnených výdavkov 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/G.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 19/C.2 zo dňa 19. mája 2020, ktorým bol schválený 

1. zámer odplatného prevodu 1687 ks zaknihovaných akcií emitenta SKI Plejsy a.s. so sídlom 

Alžbetina 41, 04001 Košice, IČO: 31736394 (ďalej len „obchodná spoločnosť“) ISIN SK 

1110001841 s menovitou hodnotou jednej akcie 260,00 EUR, znejúcich na meno – Mesto 

Krompachy, Námestie slobody č. 1, 05342, IČO: 00329282, čo predstavuje celý obchodný podiel 

Mesta Krompachy, na základnom imaní obchodnej spoločnosti vo veľkosti 5,48% (ďalej len 

„akcie“) na nadobúdateľa – obchodná spoločnosť SKI Plejsy a.s., za kúpnu cenu vo výške najmenej 

62.000,00 EUR za všetky tieto akcie. 

2. spôsob prevodu akcií podľa predchádzajúceho bodu formou: 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa pre tento 

odplatný prevod spočíva v nasledovných skutočnostiach. Mesto Krompachy je menšinovým 

akcionárom v obchodnej spoločnosti s obchodným podielom vo výške 5,48%, t.j. bez možnosti 

reálne ovplyvňovať riadenie, chod obchodnej spoločnosti a rozhodovanie o podstatných otázkach 

týkajúcich sa jej podnikania. Obchodná spoločnosť z dôvodu rozhodnutia jej predstavenstva o 

ukončení svojej činnosti smeruje do likvidácie, o čom bude s definitívnou platnosťou rozhodnuté 

na nasledujúcom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti dňa 8. júna 2020. Obchodná 

spoločnosť od roku 2017 vykazuje v účtovnej závierke stratu a podľa informácií získaných od 

predstavenstva obchodnej spoločnosti už k dnešnému dňu nevlastní v katastrálnom území 

Krompachy žiaden nehnuteľný ani hnuteľný majetok, čím súčasne zanikli predpoklady pre 

vykonávanie hlavnej a jedinej činnosti obchodnej spoločnosti – prevádzkovanie lyžiarskych vlekov 
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a lyžiarskych tratí. Obchodná spoločnosť nevykonáva inú činnosť a nemá žiadny iný nehnuteľný 

alebo hnuteľný majetok, ktorý by mohla použiť na vykonávanie inej činnosti zapísanej 

v obchodnom registri a v budúcnosti už ani neplánuje vykonávať inú činnosť. Z tohto dôvodu 

predstavenstvo obchodnej spoločnosti navrhuje s účinnosťou od 1. júla 2020 zrušiť obchodnú 

spoločnosť bez právneho nástupcu s likvidáciou. Obchodná spoločnosť svojím listom zo dňa 7. 

apríla 2020 ponúkla Mestu Krompachy, že odkúpi všetky jeho akcie v obchodnej spoločnosti 

v počte 1670 kusov za kúpnu cenu 62.000,00 EUR za všetky akcie, čím by obchodná spoločnosť 

nadobudla svoje vlastné akcie. Táto ponuka platí do 22. júna 2020. V prípade, ak by Mesto 

Krompachy nevyužilo túto ponuku a ostalo by akcionárom obchodnej spoločnosti až do ukončenia 

jej likvidácie, v rámci ktorej sa z majetku najskôr vysporadúvajú všetci známi veritelia obchodnej 

spoločnosti a až majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok) sa rozdelí 

medzi akcionárov podľa veľkosti ich obchodných podielov. Z uvedeného dôvodu tu jestvuje reálna 

možnosť ešte väčšieho zníženia majetku resp. disponibilných finančných prostriedkov  obchodnej 

spoločnosti určených po skončení likvidácie, ktoré by boli určené na rozdelenie medzi jestvujúcich 

akcionárov obchodnej spoločnosti ako ich zákonného podielu na likvidačnom zostatku obchodnej 

spoločnosti. Týmto spôsobom by po skončení likvidácie mohlo Mesto Krompachy z titulu svojej 

účasti v obchodnej spoločnosti získať ešte nižšiu finančnú čiastku, než je ponúkaná kúpna cena za 

odpredaj akcií obchodnej spoločnosti. Okrem toho sa v prípade účasti Mesta Krompachy 

v obchodnej spoločnosti až do ukončenia jej likvidácie Mesto Krompachy vystavuje ďalšiemu 

právnemu riziku. V zmysle ustanovenia § 154 ods. 1 Obchodného zákonníka akciová spoločnosť 

zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, pričom akcionár počas jej 

existencie neručí za záväzky spoločnosti vôbec. Avšak v zmysle ustanovenia § 56 ods. 7 

Obchodného zákonníka po zániku spoločnosti vzniká ručenie akcionárov ako spoločníkov 

spoločnosti za záväzky spoločnosti do výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku. Preto 

v prípade, ak by Mesto Krompachy svoje akcie nepreviedlo na obchodnú spoločnosť a ostalo by 

spoločníkom obchodnej spoločnosti až do jej zániku, okrem možného zníženia reálnej finančnej 

protihodnoty, ktorú by mohlo získať po ukončení likvidácie za svoj obchodný podiel, by sa vystavilo 

ďalšiemu riziku – t.j. že by veritelia obchodnej spoločnosti po jej zániku mohli s úspechom vymáhať 

svoje nesplnené pohľadávky priamo od Mesta Krompachy ako od zákonného ručiteľa zaniknutej 

obchodnej spoločnosti, a to do výšky podielu Mesta Krompachy na likvidačnom zostatku obchodnej 

spoločnosti, čím by sa ekonomický prospech mesta ešte viac znížil a účasť v obchodnej spoločnosti 

až do jej zániku by mohla pre Mesto Krompachy predstavovať ešte väčšiu stratu. Prevodom akcií 

obchodnej spoločnosti ešte pred jej vstupom do likvidácie by sa Mesto Krompachy nestalo 

ručiteľom obchodnej spoločnosti po jej zániku. Keďže prevod akcií Mesta Krompachy v obchodnej 

spoločnosti v tejto fáze života obchodnej spoločnosti – jej útlmu a likvidácie, by bol formou 

obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou vzhľadom na dané okolnosti, ako aj na 

jestvujúce predkupné právo väčšinového akcionára s najväčšou pravdepodobnosťou neúspešný a 

neefektívny, javí sa odplatný prevod akcií priamo obchodnej spoločnosti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí ako najrýchlejší 

a za daných okolností z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti nakladania s majetkom Mesta 

Krompachy aj za najvýhodnejší spôsob naloženia s majetkovými právami mesta pri súčasnej 

maximalizácii hospodárskeho prospechu za súčasného stavu postupného rapídneho znižovania 

hodnoty obchodnej spoločnosti, od ktorej už nemožno v najbližšom období očakávať generovanie 

žiadneho zisku a prípadné zvýšenie hodnoty akcií Mesta Krompachy v tejto obchodnej spoločnosti. 

 

Spôsob predaja formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo MsZ v 

Krompachoch trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/G.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Krompašský jarmok v roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného 

koronavírusom.  

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/H.1: 

MsZ v Krompachoch súhlasí: 

so zrušením členstva mesta Krompachy z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský Raj & 

Spiš od 1. septembra 2020. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/I.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa:  

podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na  Doplnku č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení 

výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/J.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje:   

zámer predaja časti pozemku s predpokladanou výmerou 1.000 m2 na ulici Cintorínskej v 

Krompachoch  – parcela C-KN 3452/2, druh pozemku: lesný pozemok s výmerou 3.893 m2, ktorá 

je vlastníctve Mesta Krompachy, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy.  
 
V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. augusta 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/J.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje:  

1. spôsob prevodu akcií v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 21/ B.6   zo dňa 19. 08. 2020 

(zámer odplatného prevodu 169 ks zaknihovaných akcií emitenta SKI Plejsy a.s) z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa pre tento odplatný prevod spočíva 

v nasledovných skutočnostiach. Mesto Krompachy je menšinovým akcionárom v obchodnej 

spoločnosti s obchodným podielom vo výške 5,48%, t.j. bez možnosti reálne ovplyvňovať 

riadenie, chod obchodnej spoločnosti a rozhodovanie o podstatných otázkach týkajúcich sa jej 

podnikania. Obchodná spoločnosť z dôvodu rozhodnutia jej predstavenstva o ukončení svojej 

činnosti smeruje do likvidácie, o čom bude s definitívnou platnosťou rozhodnuté na nasledujúcom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti dňa 26. augusta 2020. Obchodná spoločnosť od roku 

2017 vykazuje v účtovnej závierke stratu a podľa informácií získaných od predstavenstva 

obchodnej spoločnosti už k dnešnému dňu nevlastní v katastrálnom území Krompachy žiaden 

nehnuteľný ani hnuteľný majetok, čím súčasne zanikli predpoklady pre vykonávanie hlavnej 

a jedinej činnosti obchodnej spoločnosti – prevádzkovanie lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí. 

Obchodná spoločnosť nevykonáva inú činnosť a nemá žiadny iný nehnuteľný alebo hnuteľný 

majetok, ktorý by mohla použiť na vykonávanie inej činnosti zapísanej v obchodnom registri 

a v budúcnosti už ani neplánuje vykonávať inú činnosť. Z tohto dôvodu predstavenstvo obchodnej 

spoločnosti navrhuje s účinnosťou od 1. septembra 2020 zrušiť obchodnú spoločnosť bez právneho 

nástupcu s likvidáciou. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti dňa 15. júla 2020 svojím 

uznesením č. 6 schválilo nadobudnutie vlastných akcií v počte 3.076 ks, emitenta SKI Plejsy a.s., 

čo predstavuje 10% podiel na základnom imaní spoločnosti, a to od akcionárov spoločnosti 

v pomere, v akom je ich podiel na základnom imaní spoločnosti, t.j. od akcionára Mesto Krompachy 

v počte 169 kusov akcií a od akcionára MARADA HOLDING a.s. v počte 2.907 EUR, za 

minimálnu kúpnu cenu za akciu 235,74 EUR, maximálnu kúpnu cenu za akciu 260,00 EUR, a to 

v lehote 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto uznesenia. Obchodná spoločnosť do dnešného dňa 

neponúkla v súlade s týmto uznesením odkúpenie uvedených akcií. V prípade, ak obchodná 

spoločnosť ponúkne odkúpenie časti akcií Mesta Krompachy, malo by Mesto Krompachy využiť 
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túto ponuku a zbaviť sa najväčšej časti svojich akcií za primeranú protihodnotu, pretože po ukončení 

likvidácie obchodnej spoločnosti, v rámci ktorej sa z majetku najskôr vysporadúvajú všetci známi 

veritelia obchodnej spoločnosti, sa až majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný 

zostatok) rozdelí medzi akcionárov podľa veľkosti ich obchodných podielov. Z uvedeného dôvodu 

tu preto počas likvidácie jestvuje reálna možnosť ešte väčšieho zníženia majetku resp. 

disponibilných finančných prostriedkov  obchodnej spoločnosti určených po skončení likvidácie, 

ktoré by boli určené na rozdelenie medzi jestvujúcich akcionárov obchodnej spoločnosti ako ich 

zákonného podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti. Preto je vhodné premeniť čo 

možno najväčšiu časť akcií Mesta Krompachy na primeranú finančnú protihodnotu, ktorá je 

vyjadrená v rozpätí 235,74 EUR až 260,00 EUR za akciu, čo zodpovedá nominálnej hodnote akcie 

zníženej len o tie prevádzkové straty obchodnej spoločnosti, na ktorých sa Mesto Krompachy môže 

spravodlivo podieľať, a ktoré neboli spôsobené nehospodárnym nakladaním s majetkom obchodnej 

spoločnosti zo strany vedenia obchodnej spoločnosti.  

2. Keďže prevod akcií Mesta Krompachy v obchodnej spoločnosti v tejto fáze existencie obchodnej 

spoločnosti – jej útlmu a likvidácie, by bol formou obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou 

dražbou vzhľadom na dané okolnosti, ako aj na jestvujúce predkupné právo väčšinového akcionára 

s najväčšou pravdepodobnosťou neúspešný a neefektívny, javí sa odplatný prevod uvedeného počtu 

akcií priamo obchodnej spoločnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí ako najrýchlejší a za daných okolností z hľadiska efektívnosti 

a hospodárnosti nakladania s majetkom Mesta Krompachy aj za najvýhodnejší spôsob naloženia 

s majetkovými právami mesta pri súčasnej maximalizácii hospodárskeho prospechu za súčasného 

stavu postupného rapídneho znižovania hodnoty obchodnej spoločnosti, od ktorej už nemožno 

v najbližšom období očakávať generovanie žiadneho zisku a prípadné zvýšenie hodnoty akcií Mesta 

Krompachy v tejto obchodnej spoločnosti. 

 

Spôsob predaja formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov má byť 

schválené MsZ v Krompachoch trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

V Krompachoch 19. augusta  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

Primátorka mesta uznesenie nepodpísala. Neschválenie uznesenia je v rozpore 

s hospodárnym nakladaním s majetkom mesta, t.j. je v rozpore  so zákonom o majetku obce 

č. 138/1991 Zb. 

 


