
 
Mesto Krupina podľa §4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 ods.1 a §11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR      
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s čl. 

68 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení vydáva tento 
 
 

Dodatok č. 3  
 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 2/2016  
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

 
 

Článok 1 
 
Týmto dodatkom č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 2/2016 sa mení čl. 
4 ods. 1 písm. ch) z pôvodného znenia na navrhované znenie tak, ako je uvedené nižšie: 
ch) 

1. návrhoch zmlúv o dielo, návrhoch mandátnych zmlúv, ktoré sú súčasťou súťažných 
podkladov pri zadávaní podlimitných  a nadlimitných zákaziek  na práce, tovary 
a služby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, 

2. návrhoch zmlúv o dielo, návrhoch mandátnych zmlúv pri zadávaní zákaziek s nízkou 
hodnotou  na práce, tovary a služby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení s hodnotou nad 30.000,- EUR bez DPH, 

3. dodatkoch k zmluvám o dielo a k mandátnym zmluvám uzavretých s úspešnými 
uchádzačmi podľa odseku 1 a 2 tohto písmena ovplyvňujúcich zmluvnú cenu, 

4. členoch komisie zriadenej za účelom otvárania ponúk, vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti a vyhodnotenia súťažných ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 
 

Článok 2 
 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 2/2016 
ostávajú nezmenené v platnosti. 

2. Návrh tohto Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 2/2016 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta bol vyvesený na pripomienkovanie 
občanom dňa 04.02.2020. 

3. Tento Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 2/2016 
o zásadách hospodárenia s majetkom bol schválený na zasadnutí MsZ uznesením č.  
51/2020 – MsZ konanom dňa 20.02.2020. 

4. Tento Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č. 2/2016 
o zásadách hospodárenia s majetkom nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli Mesta Krupina. 

 
 
 
 

Ing. Radoslav Vazan 
      primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
Dátum vyvesenia: 26.02.2020 
Dátum zvesenia: 12.03.2020 
 


