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UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Slávka ŠMIDOVÁ 

členovia  -  Lívia   KOZLOVÁ 

  -  Ján      ZAHURANEC  

      
V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/B.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 44/C.18 zo dňa 08.10.2014 

a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy MZ SR OPZ 2014/ 2.1/01 – „Zabezpečenie  

rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry  ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach 

skupiny 5, ako aj na  zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“   za účelom 

realizácie projektu pod názvom „Modernizácia ambulantnej  infraštruktúry“, ktorého ciele 

sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho  

a sociálneho rozvoja mesta. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP a zabezpečenie 

dostatočných finančných zdrojov na financovanie projektu počas platnosti zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.  

125.280,23  €. 

 

   

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/B.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy č. 1/2005 o chove zvierat v meste 

Krompachy.  

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/B.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenia mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 23/F.1 zo dňa 29.03.2005 a č. 4/F.6 zo 

dňa 20.04. 2011,   ktorými sa MsZ uznieslo o prijatí VZN č. 1/2005 o chove zvierat v meste 

Krompachy.  

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy MZ SR - OPZ 2015/2.1/01 – „Zabezpečenie 

rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry  ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach 

skupiny 5, ako aj na  zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“   v rámci 

schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu, za účelom realizácie projektu pod 

názvom „Modernizácia ambulantnej  infraštruktúry“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho  a sociálneho 

rozvoja mesta, 

b) Zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP a zabezpečenie 

dostatočných finančných zdrojov na financovanie projektu počas platnosti zmluvy 

o poskytnutí NFP; 

c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.  

97.394,00 €   

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spolufinancovanie projektu  „Obnova miestnej komunikácie na ulici Družstevnej Krompachy“ 

predloženého v rámci Výzvy Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity č. USVRK-

OKA-2015/000967, aktivita 2.2: Podpora vybudovania a dobudovania technickej vybavenosti 

v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami vo výške 1.564,38 EUR. 

- Celkové výdavky projektu:   15.643,80 EUR 

- Vlastné zdroje financovania projektu:   1.564,38 EUR 

- Výška požadovanej dotácie:   14.079,42 EUR 
 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/D.1: 

MsZ v Krompachoch prerokovalo: 

protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2005 

v znení doplnku č. 1 zo dňa 20.04.2011.  

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/D.2: 

MsZ v Krompachoch prerokovalo: 

protest prokurátora proti  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 5/2008 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o zápise na 

predprimárne vzdelávanie. 

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/E.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu na zrušenie VZN č. 1/2005 o chove zvierat v meste Krompachy. 

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/F.1: 

MsZ v Krompachoch vyhovuje: 

zrušiť v rozsahu čl. 1 ods. 3, čl. 2 a čl. 3 VZN 5/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky a o zápise na predprimárne vzdelávanie a zároveň 

v súlade  s ust. § 20 ods. 3 školského zákona určiť v Dodatku č. 1 VZN miesto a čas zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/G.1: 

MsZ v Krompachoch žiada: 

zabezpečiť predloženie žiadosti v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 5/C.1 zo dňa       

7. mája 2015 (projekt Modernizácia ambulantnej  infraštruktúry). 

Termín:  11. mája 2015 

Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 5. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 7. mája  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 5/G.2: 

MsZ v Krompachoch žiada: 

zabezpečiť predloženie žiadosti v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 5/C.2 zo dňa       

7. mája 2015 (projekt Obnova miestnej komunikácie na ulici Družstevnej Krompachy). 

Termín:  30. mája 2015 

Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 7. mája   2015  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 


