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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Lívia  KOZLOVÁ 

členovia  -  Marián  HOJSTRIČ 

  -  Ľuboš  ONTKO 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 10/E.3 zo dňa 14. 10. 2015 

Zmluvu o nájme nehnuteľností, ktorej predmetom je prenájom výrobnej haly, v Hnedom 

priemyselnom parku na Hornádskej ulici v Krompachoch uzatvorenú medzi Mestom 

Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou Lavaton s.r.o., Bulharská 44, 917 00 Trnava, 

IČO: 36244848 na dobu 10 rokov za ročné nájomné vo výške 25.293,60 EUR. 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

       

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 4/E.1 zo dňa 15. 04. 2015 

investora – spoločnosť Lavaton s.r.o., Bulharská č. 44, 917 00 Trnava, IČO: 36 244 848 ako  

víťaza obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly v Hnedom priemyselnom parku 

na Hornádskej ulici v Krompachoch. 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nehnuteľností, ktorej predmetom je prenájom výrobnej haly, v Hnedom 

priemyselnom parku na Hornádskej ulici v Krompachoch uzatvorenú medzi Mestom 

Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou Leader Light s.r.o., so sídlom M.Gorkého     

č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188433 na dobu 10 rokov za ročné nájomné vo 

výške 18.700,00 EUR podľa predloženého písomného návrhu. 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odňatie majetku mesta Krompachy zo správy Základnej školy s materskou školou na 

Maurerovej ulici v Krompachoch, IČO: 42248795, zastúpenej Mgr. Slavomírou Kašickou, 

riaditeľkou školy  podľa účtovného stavu k 31.12.2015: 

-  objekt materskej školy, súp. č. 41 stojaci na parcele C-KN 2757, Robotnícka ulica č. 3 

v Krompachoch, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 

-   pozemok – parcela C-KN 2757, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1665 m
2
, zapísaný 

v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 

- drobný hmotný majetok. 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné pozemky na Kúpeľnej ulici v Krompachoch: 
 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 
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__________________________________________________________________________________ 

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. 11/.... zo dňa 08.12.2015 

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: 

- stavebný pozemok č. 1 – parcela C-KN 896/4, ostatné plochy  s výmerou 529 m
2
 

- stavebný pozemok č. 2 – parcela C-KN 896/5, ostatné plochy  s výmerou 547 m
2
 

Predmetom predaja sú 2 ks stavebné pozemky nachádzajúce sa na Kúpeľnej ulici v Krompachoch (pod 

objektom detskej ozdravovne). Pozemky sa ponúkajú každý samostatne. Parcely vznikli rozdelením 

parcely C-KN 896/, zapísanej v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy na 

základe geometrického plánu č. 67/2015 zo dňa 25.9.2015, vyhotoveného geodetom Štefanom 

Gondom, geodetom. Stavebné parcely sú označené ako stavebný pozemok č. 1 – parcela C-KN 896/4 

s výmerou 529 m
2
 a stavebný pozemok č. 2 – parcela C-KN 896/5 s výmerou 547 m

2
. 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúkajú stavebné pozemky na predaj je stanovená vo výške  

19,00 €/m
2 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 21.12.2015 

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 29.01.2016, 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 – stavebný pozemok č. 1, stavebný pozemok č. 2 

- 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. 

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 29. januára 2016, 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 všetkým 

účastníkom 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 Mestským zastupiteľstvom mesta 

Krompachy. 

http://www.krompachy.sk/
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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 vedúca oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192229, resp. Mgr. Miloš Klein,        

tel. 053/4192228 

17. Geometrický plán s vyznačením ponúkaných stavebných pozemkov je dostupný 

k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 5 

18. 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 – stavebný pozemok č. 1“ 

resp. 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – stavebný pozemok č. 2“ 

 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 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej (prevádzkovej) zmluvy na prevádzkovanie Zberného dvora na Hornádskej ul.                  

v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

___________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 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, v súlade s Uznesením MsZ č. 11/........zo dňa 

08.12.2015  

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej (prevádzkovej) zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

Predmet prenájmu: 

- prevádzkový objekt zberného dvora a kotolňa (SO 02) súpisné číslo 584 – 

zastavaná plocha s výmerou 431 m
2
,  

- vrátnica (SO 03), zastavaná plocha s výmerou 18 m
2
, 

- prístrešok (SO 05), zastavaná plocha s výmerou 361 m
2
 

- zásobník pre druhotné suroviny (SO 06), zastavaná plocha s výmerou 421 m
2
 

- hala (SO 08), zastavaná plocha s výmerou 390 m
2
  

- spevnené plochy s výmerou 4.181 m
2
 

- areál zberného dvora bez stavebných objektov a spevnených plôch s výmerou 

9.892 m
2
  

Územie v ktorom sa nachádza zberný dvor je situovaný na Hornádskej ulici v Krompachoch 

na parcelách CKN 1881, CKN 1882/1, CKN 1882/2, CKN 1883, CKN 1884.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo po ukončení obchodnej verejnej súťaže spresniť 

výmery parciel, ktoré môžu byť čiastočne zmenené z dôvodu porealizačného zamerania. 

Účel prenájmu, prevádzky: 

- zabezpečenie prevádzky areálu určeného na zber, zhromažďovanie a dočasné 

skladovanie vybraných odpadov charakteru „ostatné“ z komunálneho odpadu mesta 

Krompachy a okolia pred ich ďalším využitím 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

- hala (vrátane zastavanej plochy):    5,30 EUR / m
2
 / rok   

- budovy (vrátane zastavaných plôch):   2,60 EUR / m
2
 / rok   

- pozemky (ostatné plochy -  

v katastri vedené ako zastavané plochy):  0,20 EUR / m
2
 / rok   

Doba nájmu: 

- nájom je stanovený na dobu určitú - 10 rokov 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 14.12.2015 

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

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

http://www.krompachy.sk/
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2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 27.01.2016 o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby, ktoré nemajú žiadne finančné 

záväzky voči mestu. 

4. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré majú v predmete činnosti podnikanie 

v oblasti nakladania s odpadmi – zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, triedenie 

a preprava odpadov. 

5. 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. spôsob platenia nájomného (koľko mesiacov vopred, t.j. napr. ročne vopred 

(12 mesiacov), štvrťročne vopred (3 mesiace), 10 rokov vopred (120 

mesiacov), 

d. počet plánovaných vytvorených pracovných miest do 31.12.2020, ktorý  

nesmie byť nižší ako 3  nové pracovné miesta nepretržite od doby uzatvorenia 

nájomnej zmluvy do 31.12.2020, z toho 2 pracovné miesta pre znevýhodnené 

skupiny a 1 pracovné miesto pre marginalizovnú Rómsku komunitu, 

e. množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov nesmie byť nižšie ako 

282,95 ton za 1 kalendárny rok počnúc dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy do 

31.12.2020 

f. množstvo upravených komunálnych odpadov nesmie byť nižšie ako 150 ton za 

1 kalendárny rok počnúc dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31.12.2020 

g. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

h. súhlas s podmienkami súťaže, 

i. vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy 

s nasledovnými podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

i. podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od 

nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení 

nájomného v lehote do  1 mesiaca od termínu jeho splatnosti. 

6. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra 

nie staršieho ako 3 mesiace. 

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

tieto návrhy zo súťaže vylúčené.  

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 27.01.2016, 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 najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu mestským 

zastupiteľstvom. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Nájomná 

(prevádzková) zmluva prednostne podlieha schváleniu riadiacim orgánom – 

Slovenskou agentúrou životného prostredia. Následne po schválení termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy 

víťazovi súťaže v mestskom zastupiteľstve.  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 nájomnej zmluvy. V takom prípade 
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bude predmet nájmu ponúknutý 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. 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. 

14. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva Stanislav Barbuš, zástupca 

primátorky mesta Krompachy, tel. 053/4192213 a Ing. Erika Balážová, vedúca 

oddelenia majetku a reg. rozvoja tel. 053/4192229 . 

15. Kritéria hodnotenia predložených návrhov sú cena celkom za ročný nájom  

Miesto predkladania návrhov 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad Krompachy 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS ZBERNÝ DVOR“ 

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 a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia 

poradie návrhov.                                                                       
V Krompachoch  

dňa ..................2015 

........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

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

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

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

       

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

   

        

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. prijatie úveru vo výške úverových rámcov od Slovenskej sporiteľne a.s., za účelom 

dofinancovania projektov: 

a) Centrum odpadového hospodárstva Krompachy do výšky max 240 tis. EUR 

b) Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zemanská max. do výšky 240 tis. EUR 

c) Modernizácia ambulantnej infraštruktúry max. do výšky 220 tis. EUR 

 

s podmienkami poskytnutia úverov, ktoré platia pre všetky tri úvery: 

- úroková sadzba 3m Euribor + marža 0,88 % p.a. 

- spracovateľský poplatok 0 % 

- bez záväzkovej provízie 

- sankčný úrok z omeškania 5 % p.a., nad stanovenú úrokovú sadzbu 

 

2. podpis bianko zmenky ako zabezpečenia úverov a so zriadením záložného práva na 

pohľadávky zo všetkých bežných účtov vo financujúcej inštitúcii – banke, ktoré bude 

registrované v NCRzp  ako zabezpečenia hore menovaných úverov, prípadne s ďalším 

zabezpečením úveru podľa požiadaviek financujúcej inštitúcie – banky. 

 

 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 51 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 8.000,- 

EUR v rámci programu 6. Odpadové hospodárstvo, podprogram 6.4. čistenie mesta a 6.2. 

separácia odpadu. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 52 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4.500,- 

EUR v rámci programu 6. Odpadové hospodárstvo, podprogram 6.1. zber a zneškodnenie 

odpadu a programu 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, podprogram 5.4. verejné osvetlenie. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 53 – úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov 

v čiastke 20.000,- EUR v rámci programu 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 

1.2. Plánovanie, položka 1.2.1. Investičné akcie. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 54 – zmena rozpočtu v rámci výdavkových finančných operácií 

v čiastke 600.000,- EUR – krátkodobý prekleňovací bankový úver. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vo výške 1 486,80 € podľa priloženého zoznamu: 

- Annecy, s.r.o. Klin vo výške 346,62 € 

- ASTA trade, s.r.o., Krompachy vo výške 187,60 € 

- DECENT Co, s.r.o., Košice vo výške 187,60 € 

- VARSANI ENTERPRISE (Slovakia) s.r.o. Bratislava vo výške 80,20 € 

- ELEKTRO IN s.r.o., Krompachy vo výške 283,85 € 

- Dunka Martin Krompachy vo výške 97,28 € 

- Macko Milan Krompachy vo výške 303,65 € 

   V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja Mesta Krompachy na roky 2015-2022. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2015 

Nerozdelená rezerva na prenesené kompetencie – normatívne finančné prostriedky:  

17 421 € 
ZŠ s MŠ Maurerova       

Zdroj financovania Schválený rozpočet v € Návrh na úpravu v € 

Nenormatívne f. pr.:   

111 vzdelávac. poukazy   

111 dopravné 5 000 5 000 

111asistent učiteľa  5 460 8 190 
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111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 4 400 3 003 

111 predškoláci 2 200 2 387,60 

111 učebnice 1 342 780,75 

odchodné 503,4 503,40 

46 vlastné príjmy 3 000  5 891,86 

Spolu- mimo predškolákov  612 726,01 

V úprave normatívnych finančných prostriedkov sú finančné prostriedky vo výške 4 857 € určené na 

bežné výdavky mimo osobných nákladov. 

Funkčná klasifikácia výdavkov ZŠ s MŠ Maurerova 14: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     352 480,72 €       

 620    Odvody do poistných fondov       128 780,72 €       

 630    Tovary a služby         124 695,39 €       

 640     Bežné transfery                                                             6 769,18 € 

        -------------------- 

 Spolu:          612 726,01 € 

ZŠ Zemanská  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

Normatívne f. pr. 

111 dotácia z KŠÚ 

370 999 378 706 

Nenormatívne f. pr.:   

111 vzdelávac. poukazy 0 420 

111 dopravné 1 400 1 400 

111 odchodné  3 608,45 

111 asistent učiteľa 5 460 8 190 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 5 500 4 099 

111 učebnice 1 111 1 073,30 

46 vlastné príjmy 2 500 5 499 

Spolu  402 995,75 

  

V úprave normatívnych finančných prostriedkov sú finančné prostriedky vo výške 1 795 € na opravu 

bleskozvodu a 700 € na opravu izolácie proti vlhkosti na severnej strane budovy a 5 212 € na 

dofinancovanie miezd s odvodmi pre učiteľov, ktorí si zvýšili kvalifikáciu prvými a druhými 

atestačnými skúškami.  

Funkčná klasifikácia výdavkov ZŠ Zemanská 2: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     246 868 €       

 620    Odvody do poistných fondov         85 918 €       

 630    Tovary a služby           66 973,75 €       

 640     Bežné transfery                                                             3 236 € 

        --------------------- 

 Spolu:          402 995,75 € 

ZŠ SNP  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

Normatívne f. pr. 

111 dotácia z KŠÚ 

442 076,33 446 933,33 

Nenormatívne f. pr.:   

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 15 000 15 865 

111 predškoláci 3 500 3 634,44 
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111 učebnice 1 045 1 035,50 

46 vlastné príjmy 847,43 847,43 

Spolu mimo predškolákov  464 681,26 

V úprave normatívnych finančných prostriedkov sú finančné prostriedky vo výške 4 857 € určené na 

bežné výdavky mimo osobných nákladov 

V normatívnych finančných prostriedkov zahrnuté finančné prostriedky vo výške 76 € z roku 2014. 

 Funkčná klasifikácia výdavkov ZŠ s MŠ SNP 47: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania        291 035 €       

 620    Odvody do poistných fondov          105 347 €       

 630    Tovary a služby              68 299,26 €       

          -------------------- 

 Spolu:             464 681,26 € 

CVČ 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

111 vzdelávacie poukazy 30 000 29 880 

Originálne kompetencie – bežné výdavky 

Zostatok nerozdelenej rezervy: 21 589 € 

Predložený návrh na úpravu  v zmysle schválených dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka na 

rok 2015: 

Predškolská výchova 

MŠ Hlavná  

 Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

111 predškoláci 3 600 4 556,96 956,96 

41 dotácia z mesta 187 050 188 933 + 1 883 

46 vlastné príjmy 6 000 11 028               

Spolu   204 517,96  

Úprava rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov je určená na odmeny vo výške 100 € na 

zamestnanca vrátene odvodov  do poistných fondov. 

Funkčná klasifikácia výdavkov MŠ Hlavná 3: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     116 625,40 €       

 620    Odvody do poistných fondov         40 630,93 €       

 630    Tovary a služby           46 852,32 €       

 640     Bežné transfery                                                                409,31 € 

        --------------------- 

 Spolu:          204 517,96 € 

ZŠ s MŠ Maurerova 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

111 predškoláci 2 200 2 387,60 + 187,60 

41 dotácia z mesta 88 260 89 806 + 1 546 

46 vlastné príjmy 1 400 2 172,70 +772,70 

Spolu  94 366,30  

Úprava rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov je určená na odmeny vo výške 100 € na 

zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov a na mzdy s odvodami  z dôvodu  navýšenia 

kreditových príplatkov pre 4 učiteľky, ktoré absolvovali inovačné vzdelávanie. 

Funkčná klasifikácia výdavkov MŠ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            43 046 €       

 620    Odvody do poistných fondov              15 500 €       

 630    Tovary a služby                35 017,24 €       

 640     Bežné transfery                                                                     803,06 € 

            -------------------- 

 Spolu:                 94 366,30 € 
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ZŠ s MŠ SNP  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

111 predškoláci 3 500 3 634,44 + 134,44 

41 dotácia z mesta 59 478 59 937 + 459 

46 vlastné príjmy 0   

Spolu  63 571,44  

Úprava rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov je určená na odmeny vo výške 100 € na 

zamestnanca vrátene odvodov  do poistných fondov.  

Funkčná klasifikácia MŠ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania       32 078 €       

 620    Odvody do poistných fondov         11 846 €       

 630    Tovary a služby           19 647,44 €       

        --------------------- 

 Spolu:             63 571,44 € 

Školské stravovanie 

ŠJ ZŠ s MŠ Maurerova  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta –bežné výdavky     46 845 43 161 -  3 684 

46 vlastné príjmy 8 000 8 000 0 

Spolu  51 161  

V úprave rozpočtu, ktorá pozostáva so schválených účelových finančných prostriedkov a dotácie na 

skutočne vydané jedlá s predpokladom do konca roka, sú zahrnuté finančné prostriedky na odmeny vo 

výške 100 € na zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov.  

Funkčná klasifikácia výdavkov ŠJ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania          22 830 €       

 620    Odvody do poistných fondov         7 078,40 €       

 630    Tovary a služby              21 086 €       

 640     Bežné transfery                                                                  166,60 € 

        --------------------- 

 Spolu:                51 161 € 

Výdajná školská jedáleň ZŠ s MŠ Maurerova 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 4 500 6 000 +    1 500 

Návrh úpravy rozpočtu je na základe počtu vydaných jedál s predpokladom do konca roka  

Funkčná klasifikácia výdavkov výdajnej ŠJ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania       4 600 €       

 620    Odvody do poistných fondov         1 219 €       

 630    Tovary a služby              181 €       

        -------------------- 

 Spolu:             6 000 € 

Výdajná školská jedáleň ZŠ s MŠ SNP 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 2 000 2 000 0 

V úprave rozpočtu, ktorá pozostáva z dotácie na skutočne vydané jedlá s predpokladom do konca roka 

(výška 1 034 €), sú zahrnuté finančné prostriedky na základe žiadosti školy na dofinancovanie miezd 

s odvodmi 966 € (nenaplnená plánovaná výška vydaných jedál) vrátane odmeny vo výške 100 € na 

zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov.  

 Funkčná klasifikácia výdavkov výdajnej ŠJ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     1 392 €       

 620    Odvody do poistných fondov          487 €       

 630    Tovary a služby            121 €       



14 
 

        --------------------- 

 Spolu:           2 000 € 

ŠJ ZŠ Zemanská 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta      27 800     23 080 - 4 720 

46 vlastné príjmy 8 000 10 461     + 2 461 

Spolu  33 541  

V úprave rozpočtu, ktorá pozostáva so schválených účelových finančných prostriedkov a dotácie na 

skutočne vydané jedlá s predpokladom do konca roka, sú zahrnuté finančné prostriedky na odmeny vo 

100 € na zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov.  

Funkčná klasifikácia výdavkov ŠJ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     19 266 €       

 620    Odvody do poistných fondov         6 782 €       

 630    Tovary a služby           7 493 €       

        -------------------- 

 Spolu:                      33 541 € 

ŠJ MŠ Hlavná 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta - bežné výdav. 37 647 35 487 -2 160 

46 vlastné príjmy                               8 000 8 931 + 931 

Spolu  44 418  

 V úprave rozpočtu, ktorá pozostáva so schválených účelových finančných prostriedkov a dotácie na 

skutočne vydané jedlá s predpokladom do konca roka, sú zahrnuté finančné prostriedky na odmeny vo 

výške 100 € na zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov a finan. prostriedky vo výške 500 € 

(oprava kanalizácie, oprava el. robota výmena vodovodnej batérie, kalibrácia teplomerov, zástup počas 

PN kuchárky a oprava dosky výťahu).  

Funkčná klasifikácia výdavkov ŠJ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania      23 567,16 €       

 620    Odvody do poistných fondov          8 391,50 €       

 630    Tovary a služby           12 320,32 €       

 640     Bežné transfery                                                                139,02 € 

        --------------------- 

 Spolu:                  44 418 € 

Školské kluby detí (ŠKD) 

ŠKD ZŠ s MŠ Maurerova 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 25 715 25 877 + 162 

46 vlastné príjmy 1 800 1 800 0 

Spolu  27 677  

Úprava rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov je určená na odmeny vo výške 100 € na 

zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov.  

Funkčná klasifikácia výdavkov ŠKD: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     14 500 €       

 620    Odvody do poistných fondov         5 385 €       

 630    Tovary a služby           6 237 €       

 640     Bežné transfery                                                           1 555 € 

        --------------------- 

 Spolu:          27 677 € 

ŠKD ZŠ Zemanská 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 13 888 14 023 + 132 
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46 vlastné príjmy         1 100         1 355         + 255 

Spolu        15 378  

Úprava rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov je určená na odmeny vo výške 100 € na 

zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov 

Funkčná klasifikácia výdavkov ŠKD: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania       8 829 €       

 620    Odvody do poistných fondov         3 284 €       

 630    Tovary a služby           3 265 €       

        ------------------- 

 Spolu:          15 378 € 

ŠKD ZŠ s MŠ SNP 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 8 388 8 469 + 81 

Úprava rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov je určená na odmeny vo výške 100 € na 

zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov 

Funkčná klasifikácia výdavkov ŠKD: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania       5 878 €       

 620    Odvody do poistných fondov         2 172 €       

 630    Tovary a služby              419 €       

        --------------------- 

 Spolu:            8 469 € 

CVČ 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

111 vzdelávacie poukazy  30 00 29 880        -        120 

41 dotácia z mesta 49 172       47 170 - 2 002 

41 dotácie z obcí 15 500       20 152        + 4 652 

46 vlastné príjmy 3 000 9 485,32   

Spolu  106 687,32  

Úprava- poníženie rozpočtu  je na základe poklesu počtu detí s trvalým bydliskom Krompachy 

navštevujúce záujmové vzdelávanie. V upravenom rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené 

na odmeny vo výške 100 € na zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov. 

Funkčná klasifikácia výdavkov CVČ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     37 500 €       

 620    Odvody do poistných fondov       20 330 €       

 630    Tovary a služby               48 841,40 €       

 640     Bežné transfery                                                          15,92 € 

          --------------------- 

 Spolu:              106 687,32 € 

ZUŠ 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 317 668 322 083  + 4 415 

46 vlastné príjmy 10 000 17 000 + 7 000 

Spolu  339 083  

V úprave rozpočtu sú finančné prostriedky určené na nákup akordeónu vo výške 1 400 € a odmeny vo 

výške 100 € na zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov. 

Funkčná klasifikácia výdavkov ZUŠ: 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     215 234 €       

 620    Odvody do poistných fondov         76 876 €       

 630    Tovary a služby           46 973 €       

        -------------------- 

 Spolu:          339 083 € 
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Celková zmena úpravy v návrhu rozpočtov škôl a školských zariadení  z dotácií mesta na originálne 

kompetencie je poníženie o 2 388 €, a to najmä z dôvodu nenaplnenie odhadovaného počtu vydaných 

jedál v školských jedálňach.   

Rekapitulácia: 

V rozpočte mesta na originálne kompetencie mimo dotácii z iných obcí, bola suma 890 000 €. 

Celkové schválené finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia podľa predloženého návrhu sú 

vo výške 866 026 €. 

Po úprave rozpočtov škôl a školských zariadení  zostatok v rozpočte mesta v programe 8. Vzdelávanie, 

podprogram 8.1.Originálne kompetencie je vo výške 23 974 €. 

Rozpis poskytnutých  finančných prostriedkov z ÚPSVaR - hmotná núdza  

Názov školy Pridelené f. prostr. v € 

 HN strava   HN šk. pomôcky    

ZŠ s MŠ Maurerova 2 700 647,40    

ZŠ Zemanská 57 450 1 045,80    

ZŠ s MŠ SNP  8 565,60    

MŠ Hlavná 3 300 49,80    

      

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

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

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:                            zlepšenie materiálno-technickej vybavenosti Základnej 

umeleckej  

školy 

Miesto konania zbierky:     Mesto Krompachy, pred budovou MsÚ 

Spôsob a čas konania zbierky:  

a) ponuka „primátorského punču“ v dňoch 10.12.2015-

11.12.2015 

b) dobrovoľné finančné príspevky v dňoch 11.12.2015–

31.12.2015 

Spôsob konania zbierky: príspevok do označenej pokladničky „primátorský punč“  
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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 regionál. 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 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 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2016: 

Prenesené kompetencie – bežné výdavky 

zdroj financovania 111 – Normatívne finančné prostriedky 

v  € 

Názov školy Počet ž. 

v šk.r. 

2014/15 

Rozpočet  

2014 

Počet ž. 

 v šk.r. 

2015/16 

Návrh 

normatívneho 

rozp. 2016 

ZŠ s MŠ 

Maurerova 

379 589 357 386 580 000 

ZŠ Zemanská 247 378 706 222 345 000 

ZŠ s MŠ SNP 289 446 933,33 298 445 000 

spolu 915 1 414 996,33 906 1 370 000 

                                                                                   

Zdroj financovania   111 – Nenormatívne finančné prostriedky 

   46 – Vlastné príjmy 

                                                                                                                      v € 

Názov školy Príspevok na 

žiakov zo soc. 

znevýh. 

prostr. 

vzdelávacie 

poukazy        

dopravné Asistent 

učiteľa 

Vlastné 

príjmy          

zdroj fin. 46 

ZŠ s MŠ 

Maur. 

2 700 0 4 000 5 460 3 300 

ZŠ Zeman. 3 500 0 1 400 5 460 2 500 

ZŠ SNP 15 000 0 0 0 500 
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Prenesené kompetencie materské školy, CVČ a ZUŠ:    v € 

Názov školského 

zariadenia 

2015 2016 

Počet 

žiakov 

Rozpočet v € Poč. žiakov k 15.9. 

2012 

Rozpočet 

v € 

Predškoláci 

MŠ Hlavná 

26 4 556,96 32   4 500 

Predškoláci 

MŠ Robot. 

14 2 387 16 2 400 

Predškoláci 

MŠ SNP 

22 3 634,44 23 3 700 

Vzdel. pouk. 

CVČ 

647 29 880 947 40 000 

Vzdel. pouk. ZŠ 

Zemanská 

0 420 20 800 

     Originálne kompetencie 

Školské jedálne – zdroj financovania 41 

Normatív určený zriaďovateľom: hlavné jedlo ZŠ + MŠ       : 1,08  € 

                                        doplnkové                         : 0,31  € 

                výdajná ŠJ                        : 0,20  € 

     balíčky                              : 0,02 € 

V € 

Názov Rok 2015 Návrh 2016 

MŠ Hlavná 35 487 33 500 

MŠ Rob.-výdajná ŠJ 6 000 8 000 

MŠ SNP- výdajná ŠJ 2 000 2 000 

ZŠ Zemanská 23 080 23 000 

ZŠ s MŠ Maurerova – ŠJ 43 161 45 000 

SPOLU 109 728 111 500 

           V € 

  Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

MŠ Hlavná 6 300 

MŠ Robotnícka - výdajná školská jedáleň 0 

MŠ SNP –výdajná školská jedáleň 0 

ZŠ Zemanská 6 000 

ZŠ Maurerova 6 000 

Školské kluby detí – zdroj financovania 41 

Normatív určený zriaďovateľom:  ZŠ Zemanská:           438 € 

     ZŠ s MŠ Maurerova: 528 € 

     ZŠ s MŠ SNP:           338 € 

V € 

 
2015 2016 

Názov školy Počet žiakov Rozpočet  Počet žiakov Návrh rozp. 

ZŠ Maurerova 49 25 877 49 25 872 

ZŠ Zemanská 32 14 023 32 14 016 

ZŠ SNP 25 8 469 25 8 450 

SPOLU 106 48 369 106 48 338 
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V € 

Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

ŠKD ZŠ Maurerova 1 500 

ŠKD ZŠ Zemanská 900 

ŠKD SNP 0 

Centrum voľného času – zdroj financovania 41 

Normatív  určený zriaďovateľom: 84- € 

V € 

Rok 2015                         Rok 2016 

Počet žiakov Rozpočet Počet žiakov Normat. rozp..  

647 47 170 

20 152 z obcí 

555 46 620 

6 000 z obcí 

V € 

Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

Centrum voľného času  PRIMA 2 500 

Materské školy – zdroj financovania 41 

Normatív určený zriaďovateľom  :  MŠ Hlavná                 : 1 947 € 

                     ZŠ s MŠ Maurerova   : 1 830 € 

                  MŠ SNP                     : 1 248 € 

            v €           

2015 2016 

Názov Počet detí Rozpočet Počet detí Norm. rozp. 

MŠ Hlavná 97 188 933 97 188 859 

MŠ v ŹŠ s MŠ 

Maurerova. 

 

30 

49 od 1.9.2015 

89 806 

 

49 89 670 

MŠ SNP 48 59 937 48 59 904 

SPOLU 194 338 676 175 338 433 

          v € 

Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

MŠ Hlavná 8 000 

MŠ Robotnícka 4 000 

MŠ SNP 0 

Základná umelecká škola – zdroj financovania 41 

Normatív určený zriaďovateľom: 

Individuálna forma vyučovania:  700 € 

Kolektívna forma vyučovania   : 460 €       

                                                                              V € 

2015 2016 

Počet žiakov Rozpočet Počet žiakov Norm. rozp. 

 240 –ind. forma  247 172 900 

 267 - kol. forma  324 149 040 

Spolu 322 083 507 321 940 

 

 Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

Základná umelecká škola 7 500 

           v € 

Návrh rozpočtu 2016 Návrh rozpisu Zostatok v rozpočte mesta 
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955 000 921 831  33 169 

Rozpis finančných prostriedkov poskytnutých ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi 

                  v € 

Názov školy Dotácia na stravu Dotácia na školské 

pomôcky 

ZŠ Zemanská 4 300 1 000 

ZŠ s MŠ Maurerova 2 800 350 

ZŠ s MŠ SNP 56 000 10 000 

MŠ Hlavná 465 85 

Spolu                              

75 000 

   

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2016 

s doplnením na základe poslaneckého návrhu poslankyne Evy Derdákovej  v bode 5 vypustiť 

vybrané subjekty.  

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočet mesta Krompachy vrátane programov a podprogramov na rok 2016: 

 

Bežné príjmy:   5.387.116 € Bežné výdavky:                      5.087.496 € 

Kapitálové príjmy:     620.000 € Kapitálové výdavky:       160.500 € 

Príjmové finančné operácie:      70.000 € Výdavkové finančné operácie:  829.120 € 

Príjmy celkom:             6.077.116 €  Výdavky celkom:                          6.077.116 € 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok 2016 v zmysle 

poslaneckého návrhu poslankyne Lívie Kozlovej doplniť termíny zasadania mestského 

zastupiteľstva dňa 27. januára 2015, 4. mája 2015 a zmenu z 2. marca 2015 na 9. marca 2015. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

- pristúpenie k Žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc „Elena“ 

financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (ďalej len „grant Elena“) 

- záväzok poskytovania súčinnosti a dodržiavanie časového harmonogramu, vrátane určenia 

zodpovednej osoby pre spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom, projektovými 

partnermi (RegioEnergy n.o.) a budúcou implementačnou jednotkou. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy              

č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 

1/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 

2/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

-  dodržiavanie záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných predpisov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta so zameraním 

na všetky platné nájomné zmluvy uzatvorené mestom Krompachy a prenajímanie 

nehnuteľného majetku mesta nájomcami ďalším subjektom; 

- platby za daň z nehnuteľnosti, stav a vymáhanie pohľadávok za túto miestnu daň; 

- platby za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu; systém, spôsob a 

účinnosť vymáhania pohľadávok za tento miestny poplatok. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k Návrhu rozpočtu mesta Krompachy       

na rok 2016, s výhľadom na roky 2017– 2018. 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

viacročný rozpočet mesta Krompachy vrátane programov a podprogramov na roky 2017-

2018. 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o vyhradení miest 

na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Krompachy počas 

volebnej kampane. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o čerpaní projektov v roku 2015. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §83 a súvisiacich ustanovení 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na Doplnku č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.2: 

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. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy. 
 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.3: 

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. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy 

č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.  
 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.4: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

na Všeobecne záväznom  nariadení č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách mesta Krompachy počas volebnej kampane. 
 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/F.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje: 

primátorku mesta, štatutára  mesta Krompachy, aby uzatvorila s bankou príslušné zmluvy 

o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu potrebnú pre prijatie úveru. 

 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 8. decembra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/F.2: 

MsZ v Krompachoch poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Krompachy na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2016. 
 

V Krompachoch 8. decembra  2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 
 


