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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Oľga  DZIMKOVÁ 

členovia  -  Igor   JENDRUCH 

   - Vladimír  PUCHALA 

                    

V Krompachoch 30. mája 2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

na základe podanej žiadosti Daniely Stanislavovej z členstva Rady školy pri Základnej škole, 

Zemanská 2. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.2: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Mgr. Martu Mičekovú z redakčnej rady mesačníka Krompašský spravodajca na vlastnú 

žiadosť. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.3: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Mgr. Martu Mičekovú z funkcie predsedníčky Komisie kultúry a mládeže pri MsZ na vlastnú 

žiadosť. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.4: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Bc. Matúša Stanu z funkcie podpredsedu Komisie kultúry a mládeže pri MsZ. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie č. 28/D.12, č. 28/D.13, č. 28/D.14 a č. 28/E.2 z roku 2013. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

návrh na delegovanie člena Rady školy pri Základnej škole, Zemanská 2 za zriaďovateľa, JUDr. 

Ingrid Chudíkovú. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

na základe poslaneckého návrhu poslanca Igora Jendrucha Dodatok č. 20 k Zmluve o nájme 

nebytových priestorov zo dňa 30.03.2000 uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou Termokomplex, spol. s r. o., ktorým sa upravuje výška 

nájomného pre rok 2017, sa vypúšťa bod č. 2 – Nájomca sa zaväzuje po ukončení práce 

refakturovať oprávnené náklady prenajímateľovi a tieto budú následne započítané s nájmom. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017      

Ing.Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

záverečný účet mesta Krompachy a celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 podľa     ust. § 

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

a doplnení  niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom : 

   

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prebytok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b)  a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona          č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy   v znení neskorších zmien 

a predpisov vo výške 686.974,34 EUR, ktorý je upravený: 

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

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

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

vo výške 57.254,08 EUR; 

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

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

124.672,63 EUR 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 505.047,63 EUR na tvorbu peňažných 

fondov. 

 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozdelenie finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 do fondov: 

               

-   80 % finančných prostriedkov z prebytku, t. j. 404.038,10 EUR  do rezervného fondu 

-   20 % finančných prostriedkov z prebytku, t. j. 101.009,53 EUR  do fondu rozvoja bývania       

 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

a) úrok vo výške 0,08 EUR za rok 2016 na účte sociálneho fondu ako príjem sociálneho                

         fondu 

b) poplatok vo výške 70,20 EUR za rok 2016 na účte sociálneho fondu ako výdavok   

         sociálneho fondu 

 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky a na odstránenie havarijného 

stavu v celkovej výške 350.047,00 €. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 12 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.000,- EUR 

presunom z podprogramu 9.4. Multifunkčné ihrisko na podprogram 1.1. Manažment, prvok 

1.1.1. Výkon funkcie primátorky s vypustením účelu využitia na základe poslaneckého návrhu 

poslankyne Ing. Evy Derdákovej. 
 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

zmenu rozpočtu mesta 2017 č. 2 v zmysle rozpočtových opatrení 6 – 11: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6 – zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a výdavkov v čiastke 

50.000,- EUR – originálne kompetencie – vlastné príjmy škôl 

 
 

Rozpočtové opatrenie č. 7 – zmena rozpočtu na základe schváleného záverečného účtu vo výške 

cudzích prostriedkov z predchádzajúcich rokov 57.254,08 EUR  

 

Rozpočtové opatrenie č. 8 – zmena rozpočtu – prevod z rezervného fondu a použitie rezervného 

fondu vo výške 350.047,- EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 9 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 10.000,- 

EUR – originálne kompetencie – energie ZUŠ 

 

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

v čiastke 55.000,- EUR – prevádzka Zberný dvor a oprava nebytového priestoru Jubilejný dom 

na základe poslaneckého návrhu poslanca Igora Jendrucha. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 11 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 20.000,- 

EUR – na separovaný zber a detské ihriská 
 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

Úpravu rozpočtu pre ZŠ s MŠ Maurerova v súlade s prílohou č. 1 

1. Základné vzdelávanie z  hodnoty 629 034 € na 649 033,88 €  

2. Materská škola z hodnoty 121 035,92 € na 131 035,92 €  

3. Školské stravovanie z hodnoty 69 000 € na 73 950 €  

4. Školský klub detí z hodnoty 30 953 € na 29 500 €  

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

Úpravu rozpočtu pre ZŠ Zemanská v súlade s prílohou č. 2 

1. Základné vzdelávanie z  hodnoty 369 588 € na 372 088 €  

2. Školské stravovanie z hodnoty 34 500 € na 47 020 €  

3. Školský klub detí z hodnoty 27 661 € na 27 900 €  

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

Úpravu rozpočtu pre ZŠ s MŠ SNP v súlade s prílohou č. 3 

1. Základné vzdelávanie z  hodnoty 479 135,52 € na 491 135,52 €  

2. Školský klub detí z hodnoty 10 900 € na 11 037 €  

3. Výdajná školská jedáleň bez zmeny 

4. Materská škola z hodnoty 53 231 € na 53 231 €  

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

Úpravu rozpočtu pre Materskú škola Hlavná v súlade s prílohou č. 4 
1. Predškolská výchova z  hodnoty 225 600 € na 233 400 €  

2. Školské stravovanie z hodnoty 43 300 € na 45 800 €  

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 



 

8 
 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu – Centrum voľného času – bez zmien. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu pre Základnú umeleckú školu v súlade s prílohou č. 6  

z  hodnoty 320 485 € na 349 485 €. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

plán opráv nebytových priestorov pre rok 2017: 

 

Objekt a činnosť:                                                                    plán v €: 

 

Štúrova 6 – NZZ 

- konečná povrchová úprava fasády „ opravy omietok“             24 800,-- € 

 

Hlavná 25 a 26 

- drobné opravy omietok a maliarske práce podľa potreby           1,000,-- € 

 

Hlavná 25 a 26, Štúrova 6, Slávia, Nám. Slobody               

- čistenie odpadov a zberných šachiet                                    500,-- € 

 

- rezerva                                                                                    500,-- € 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Návrh  na verejné ocenenie „Cena Košického samosprávneho kraja“ za mimoriadne zásluhy 

v športovej činnosti slečne Lenke Šoldrovej. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2017. 

 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

 

Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

Názov investičnej akcie                    

 

1./Urbanistická štúdia                                             

       (ďalší stupeň PD k ÚPN mesta Krompachy  ) 

 

Na základe poslaneckého návrhu poslankyne Ing. Evy Derdákovej 

2. Spracovať štúdiu na rozšírenie školy buď prístavbou alebo novou školou na ul. SNP. 
 

B : Realizácia stavieb 

 

 Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

Názov investičnej akcie                   

 

1./Krompachy – vodovod cintorín                                             

       (rozpočtový náklad podľa PD je 30 000 € (10 000 € bolo rozpočtované pre inv. akciu  

         „Cintorín  ul. Cintorínska  - studňa a vodovodná prípojka“, dofinancovať 20 000 €) 

 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Bc. Matúša Stanu do funkcie predsedu funkcie Komisie kultúry a mládeže pri MsZ. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

členstvo mesta Krompachy v MAS Sľubica, o.z.. 

 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zaradenie mesta do územia pôsobnosti  (ďalej „MAS“) s názvom  MAS Sľubica, o.z. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Výšku ročného členského príspevku 0,50 € na obyvateľa obce/rok, maximálne 500,00 €/rok. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Mgr. Martu Mičekovú do funkcie podpredsedu Komisie kultúry a mládeže pri MsZ. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy  

za rok 2016. 

     

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2016. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 8 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o možnosti využitia priestorov Materskej školy na ul. SNP pre základné 

vzdelávanie ZŠ s MŠ SNP. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu výkonného riaditeľa spoločnosti Leader Light s.r.o. o situácii v Hnedom priemyselnom 

parku.  

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/F.1: 

MsZ v Krompachoch odporúča: 

vytvoriť malotriedku pre 8 žiakov s navýšením rozpočtu pre Základnú školu na ul. SNP 

v Krompachoch na prevádzku triedy, tak aby mohli žiaci pokračovať v štúdiu na predmetnej 

ZŠ. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/G.1: 

MsZ v Krompachoch nesúhlasí: 

na základe poslaneckého návrhu Ing. Evy Derdákovej s opätovným návrhom na mimosúdne 

usporiadanie sporu žalobcu SEZ Krompachy a.s., Hornádska    č. 1, Krompachy o zaplatenie 

84 713,14 EUR s príslušenstvom vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pričom žalobca 

zotrváva na podanej žalobe v celom rozsahu, má však záujem o mimosúdne usporiadanie sporu, 

ktorý je založený na redukcii požadovanej istiny na sumu 78.190,23 EUR a požadovaných 

úrokov z omeškania na 4,5% ročne.  

 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/H.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. 8 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 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.1: 

MsZ v Krompachoch súhlasí: 
s predložením žiadosti o NFP na Sprostredkovateľský orgán,  

kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1 

názov projektu: Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej 

služby v meste Krompachy, 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.2: 

MsZ v Krompachoch súhlasí: 

so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 50% z celkových oprávnených 

výdavkov. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 
 
 
 
 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.3: 

MsZ v Krompachoch súhlasí: 

so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 
 
 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 30. mája 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje: 

primátorku mesta, Ing. Ivetu Rušinovú zastupovať mesto v organoch MAS Sľubica, o.z.  

 

V Krompachoch 30. mája  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 
 
 


