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UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Vladimír PUCHALA 

členovia  -  Marta     MIČEKOVÁ 

  -  Oľga       DZIMKOVÁ 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 3/F.6 zo dňa 18. februára  2015 do 30. júna 2016 

(žiada primátorku mesta v termíne do 31. marca 2015 zabezpečiť postup stanovený zákonom 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami nakladania 

a hospodárenia s majetkom mesta Krompachy t.j. zabezpečiť zverejnenie zámeru - predaj 

pozemkov na Trangusovej ulici za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome  Bc. Jany 

Bandžuchovej). 

 V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  k 14. októbru 2015. 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

prípravu riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta 

Krompachy k 31.12.2015 v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. 
 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

1. Informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

- finančné vzťahy mesta a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, 

finančný prínos pre mesto z hospodárenia obchodných spoločností, uplatňovanie 

práv mesta v obchodnej spoločnosti – spoločnosť EKOVER, s.r.o. a združenie 

SEZO - Spiš, združenie obcí. 

2. Informáciu o združení SEZO – Spiš, združenie obcí a účasti mesta Krompachy 

v tomto združení. 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

OPERAČNÝ   PLÁN  zimnej údržby miestnych komunikácií  a verejných priestranstiev 

v Krompachoch  na obdobie 2015-2016. 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 13 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2015/2016. 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

Krompachy č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni. 

 
V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Bytového hospodárstva mesta Krompachy s.r.o. Ing. 

Eriky Balážovej na základe vlastnej písomnej žiadosti. 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Bytového hospodárstva mesta Krompachy s.r.o. Ing. 

Alžbety Perháčovej na základe vlastnej písomnej žiadosti. 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015   Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Bytového hospodárstva mesta Krompachy s.r.o. Oľgy 

Dzimkovej na základe vlastnej písomnej žiadosti. 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015   Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informatívnu správu k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mesta 

Krompachy na roky 2015-2022. 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 8/C.10 zo dňa 26. 08. 2015 

zámer čerpania krátkodobých úverových prostriedkov v čiastke 700 000,00 €                         

na prefinancovanie faktúr od zhotoviteľa stavby v rámci projektu Centrum odpadového 

hospodárstva Krompachy, ktoré budú predmetom žiadosti o refundáciu 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie č. 6/C.2 zo dňa 10. júna 2015, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 

potvrdilo uznesenie MsZ v Krompachoch č. 4/J.1 zo dňa 15. apríla 2015,  ktorým určilo 

s účinnosťou  od 1. januára 2015 mesačný plat Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta 

Krompachy, vypočítaný  podľa ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 bod 5, t.j. 2,34 násobok priemernej 

mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zvýšený o 0 % podľa § 4 ods. 2 zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov; takto určený mesačný plat predstavuje  po zaokrúhlení sumu  

2 008 Eur. 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

 

 

 UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zverenie majetku mesta Krompachy do správy Základnej škole s materskou školou na ulici 

SNP č. 14 v Krompachoch, IČO: 42248809, konajúcou prostredníctvom riaditeľky Mgr. Jany 

Bucovej, od 1.11.2015 v celkovej výške 128.883,88 €: 
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 dlhodobý majetok vo výške 128.879,88 €  

- budova s.č. 427, základná škola, stojaca na parcele KN-C 1687/2,  

- budova bez súp. čísla stojaca na parcele KN-C 1687/3,   

 pozemky vo výške 4,00 €  - parcela č. KN-C 1687/1 – zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 337 m2, KN-C 1687/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 182 m2, 

KN-C 1687/3 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m2, KN-C 1688 - záhrady 

s výmerou 421 m2, zapísané v liste vlastníctva  č. 1 pre k.ú. Krompachy 

 

 V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom časti pavilónu D v základnej škole s materskou školou na 

Maurerovej ulici súp. č. 993 v Krompachoch za účelom zriadenia detských jaslí: 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 

Maurerova č. 14, 053 42 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

_______________________________________________________________ 
Základná škola s materskou školou, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Slavomírou Kašickou, 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 zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Krompachy a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 

10/... zo dňa 14. 10.2015 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 Predmet nájmu: 

 časť nebytového priestoru s výmerou 118,74 m2  

v pavilóne D Základnej školy s materskou školou na Maurerovej ulici v Krompachoch 

 

nebytový priestor sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v budove školy – pavilón D, súp. č. 993, 

parcela KN-C 2897 je vo výlučnom vlastníctve Mesta Krompachy, v správe vyhlasovateľa súťaže a je 

zapísaný Okresným úradom, katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre 
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k.ú. Krompachy. Pavilón D je stavebne upravený objekt. V časti objektu je materská škola, časť 

s výmerou 118,74 m2 je určená na detské jasle.  

 Účel využitia predmetu nájmu: 

Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účel zriadenia detských jaslí 

 Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená vo výške    

vo výške 1 € / m2 / rok 

V nájomnom  nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, odvod  

zrážkovej vody, elektrická energia) 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 15. 10. 2015 

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

správcu – základnej školy s materskou školou na Maurerovej ulici a v regionálnej tlači. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 31. 10. 2015, o 12.00 hod. 

3. Doba nájmu sa stanovuje min. na 1 rok, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

4. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. 

5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 

tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže. 

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

(obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 31. 10. 2015, 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 odo dňa otvárania obálok. 

11. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim 

návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

12. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu v mestskom 

zastupiteľstve víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na 

uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok 

na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, 

ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení 

predložených návrhov. 

13. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 

15. 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. 
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16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou, 

Maurerova č. 14 školy Mgr. Slavomíra Kašická, tel. 053/4472754. 

17. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  po predchádzajúcom dohovore riaditeľka školy Mgr. 

Slavomíra Kašická, tel. 053/4472754 

18. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka. 

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

Základná škola s materskou školou 

Maurerova č. 14 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – NÁJOM DETSKÉ JASLE“ 

 Vyhodnotenie návrhov 
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy 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 ..................2015 

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

Mgr. Slavomíra Kašická 

                       riaditeľka školy 
Zverejnené na úradnej tabuli:  
Zverejnené na web stránke školy: 

Zverejnené v regionálnej tlači: 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 

 

 UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.3: 

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 Lavaton s.r.o., Bulharská 44, 917 00 Trnava, 

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

v článku 12.6 t.j. takto: Zmluvné strany sa dohodli  na zmene z dvoch mesiacov na tri  podľa 

textu  ďalej uvedeného v zmluve. 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spolufinancovanie projektu „Sanácia čiernej skládky ul. Ban. štvrť – Krompachy“ z dotácie    

z Environmentálneho fondu, oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosť Sanácia miest 

s nezákonne umiestneným odpadom - C4 z vlastných zdrojov vo výške 5% t. j. 1.778,11 

EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 35.562,11 EUR. 
 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer čerpania krátkodobých úverových prostriedkov v čiastke 1.500 000,00 € na základe 

poslaneckého návrhu poslankyne Evy Derdákovej, na prefinancovanie faktúr od zhotoviteľa 

stavby v rámci projektu „Centrum odpadového hospodárstva Krompachy“, ktoré budú 

predmetom žiadosti o refundáciu, prefinancovanie faktúr pre projekt „Modernizácia 

ambulantnej infraštruktúry“ a prefinancovanie faktúr pre projekt „Rekonštrukcia 

a modernizácia ZŠ Zemanská“. 
 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

A. Návrh úpravy rozpočtu pre ZŠ s MŠ Maurerova 14 – školský klub na originálne 

kompetencie (OK) – navýšenie vo výške 1 462  €.  

 Program 8. Vzdelávanie 

Podprogram 8.2 Originálne kompetencie 

Zdroj financovania Schválený  

rozpočet v € 

Úprava v €  Upravený  

rozpočet v € 

41 dotácia z mesta 24 253 1 462 25 715      

46 vlastné príjmy   1 800 0    1 800 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov ZŠ s MŠ Maurerova 14 – školský klub: 
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 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania   16 394 €       

 620    Odvody do poistných fondov        6 058 €       

 630    Tovary a služby         5 063 €      

  

B.  Návrh úpravy rozpočtu pre ZŠ s MŠ Maurerova – školská jedáleň (ŠJ) a výdajná 

školská jedáleň (VŠJ) na originálne kompetencie – navýšenie vo výške 3 300 €.  

Program 8. Vzdelávanie 

Podprogram 8.2 Originálne kompetencie 

Zdroj financovania Schválený  

rozpočet v € 

Úprava v €  Upravený  

rozpočet v € 

41 dotácia z mesta - ŠJ 44 345 2 500 46 845       

41 dotácia z mesta - 

VŠJ 

  3 700    800   4 500 

46 vlastné príjmy - ŠJ  8 000    8 000 

46 vlastné príjmy - VŠJ 0 1 000   1 000 

 

  

Funkčná klasifikácia výdavkov ZŠ s MŠ Maurerova – školská jedáleň: 

 

         schválené     upravené 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania   22 545 €      23 470 € 

 620    Odvody do poistných fondov        8 330 €        8 595 € 

 630    Tovary a služby       21 470 €      22 780 € 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov ZŠ s MŠ Maurerova – výdajná školská jedáleň: 

 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     3 328 €       

 620    Odvody do poistných fondov           991 €       

630 Tovary a služby                     1 181 € 

 

C. Návrh úpravy rozpočtu pre ZŠ s MŠ SNP 47– školský klub – na originálne kompetencie 

navýšenie o 388 € 

 Program 8. Vzdelávanie 

Podprogram 8.2 Originálne kompetencie 

Zdroj financovania Schválený  

rozpočet v € 

Úprava v €  Upravený  

rozpočet v € 

41 dotácia z mesta 8 000 388 8 388      

 

Funkčná klasifikácia výdavkov ZŠ s MŠ SNP 47 – školský klub: 

 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania     5 818 €       

 620    Odvody do poistných fondov        2 034 €       

 630    Tovary a služby            536 €       

 

D. Návrh úpravy rozpočtu pre ZŠ s MŠ SNP – základná škola -vlastné príjmy- navýšenie vo 

výške 347,43 €.  

Program 8. Vzdelávanie 

Zdroj financovania Schválený  

rozpočet v € 

Úprava v €  Upravený  

rozpočet v € 
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111 dotácia-normat. 443 121,33    0 443 121,33  

111 dotácia-nenorm. 16 045    0          16 045 

46 vlastné príjmy  500 347,43       847,43 

 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov ZŠ s MŠ SNP 47 – základná škola: 

        schválené          upravené 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania    295 224 €         295 224 € 

 620    Odvody do poistných fondov       101 158 €         101 158 € 

 630    Tovary a služby          63 284,33 €       63 631,76 € 

 

E.  Návrh úpravy rozpočtu pre Základnú umeleckú školu na originálne kompetencie– 

navýšenie vo výške 6 000  €.  

 Program 8. Vzdelávanie 

Podprogram 8.2 Originálne kompetencie 

Zdroj financovania Schválený  

rozpočet v € 

Úprava v €  Upravený  

rozpočet v € 

41 dotácia z mesta 311 668 6 000 317 668      

46 vlastné príjmy 10 000  0   10 000 

Funkčná klasifikácia výdavkov ZUŠ: 

 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania  218 206 €       

 620    Odvody do poistných fondov                  72 250 €       

 630    Tovary a služby        37 212 €       

 

Zostatok rezervy na originálne kompetencie po úprave rozpočtov: 32 739 € - 11 150 € = 

21 589 € 
V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzavretie „Dohody o vzájomnom porozumení a spolupráci „ medzi :  Združením baníckych 

spolkov a cechov Slovensko, o.z.  a Mestom  Krompachy. Dohodou sa Mesto Krompachy  

zaväzuje odoberať pravidelné štvrťročné výtlačky časopisu Montanrevue v počte 3-10 ks        

v  cene 5,00 € za jeden kus periodika /v  max. v hodnote 200 Euro ročne/, ktoré rozdelí na 

príslušné oddelenia riadenia. 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 34 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 5 000,-- € 

v rámci podprogramov 11.5 Cintorín. 

 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/F.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. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni. 

 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/G.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

kúpu dvoch trojizbových bytov na Sadovej ulici v Krompachoch, zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1751 pre k.ú. Krompachy a to: 

- byt č. 2 na 1. poschodí v bytovom dome súp. č. 551 stojaceho na parcele C-KN 196 od 

Štefana Ďorka s manželkou, obaja trvale bytom Slovinky č. 619 za cenu 10.000,00 

EUR 
- byt č. 1 na 2. poschodí v bytovom dome súp. č. 551 stojaceho na parcele C-KN 196 od 

Zdena Kozlíka s manželkou, obaja trvale bytom Sadová 2, Krompachy za cenu 

8.000,00 EUR.  
 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 



13 
 

 

UZNESENIE č. 10. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. októbra 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/H.1: 

MsZ v Krompachoch žiada hlavnú kontrolórku mesta Krompachy: 

Hlavnú kontrolórku mesta Krompachy o vykonanie finančnej kontroly  spoločnosti BHMK 

s.r.o. Krompachy za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015. 

        Termín: 31. 12. 2015 

        Zodpov: Ing. Mária Tomašová 

V Krompachoch 14. októbra 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

            primátorka mesta 
 


