
Zápisnica 

zo spoločného zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku s ostatnými komisiami MsZ 

v Krompachoch konaného dňa 1.12.2015 

 

Prítomní:  Vladimír Puchala – predseda komisie, poslanec MsZ, prítomný  

Ing. Ľuboš Ontko – podpredseda komisie, poslanec MsZ, prítomný 

Ľubomír Semko - člen komisie, neprítomný, ospravedlnený 

Anna Papcunová - členka komisie, neprítomná, ospravedlnená 

Peter Jenčík - člen komisie, prítomný 

Miroslav Kundrát - člen komisie, prítomný 

Rudolf Čiasnoha – člen komisie, prítomný 

Vladislav Probala - člen komisie, prítomný 

 

Ďalší prítomní: 

Ing. Iveta Rušinová-primátorka mesta 

Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta 

Ing. Mária Tomašová – hlavná kontrolórka mesta 

Anna Nemčíková – prednostka Mestského úradu v Krompachoch 

Ing. Erika Balážová – vedúca Oddelenia majetku a regionálneho rozvoja MsÚ 

Anna Breznayová – odborná referentka Oddelenia majetku a regionálneho rozvoja MsÚ  

Ing. Ján Ivančo – vedúci Oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí MsÚ  

Ing. Ján Znanec – vedúci Oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ 

Ing. Štefan Ondáš – vedúci Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb MsÚ  

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Rozpočet mesta Krompachy:  

a) Programy rozpočtu 2016-2018 

b) Rozpočet mesta Krompachy na rok 2016 – výdavky 

c) Rozpočet mesta Krompachy na rok 2016 – príjmy 

d) Programový rozpočet mesta Krompachy na rok 2016 



 

3/ Diskusia 

4/     Uznesenie    

5/ Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie:  

Dňa 1.12.2015 o 15.30 hod., sa konalo spoločné zasadnutie komisií Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, k rozpočtu na roky 2016-2018. Zasadnutie otvorila primátorka mesta Krompachy     

Ing. Iveta Rušinová a privítala prítomných. 

K bodu 2. Rozpočet mesta Krompachy:  

Predsedovia ako aj členovia komisií zobrali na vedomie doručený materiál: 

a) Programy rozpočtu 2016-2018 

b) Rozpočet mesta Krompachy na rok 2016 – výdavky 

c) Rozpočet mesta Krompachy na rok 2016 – príjmy 

d) Programový rozpočet mesta Krompachy na rok 2016 
ktorý bol následne po jednotlivých položkách predložený vedením mesta a zamestnancami Oddelenia 
majetku a regionálneho rozvoja MsÚ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

K bodu 3. Diskusia: 

Následne vedenie mesta ako aj zamestnanci Oddelenia majetku a regionálneho rozvoja MsÚ konzultovali 

s členmi Finančnej a majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ako aj členmi 

ostatných komisií MsZ predložený materiál a odpovedali na predložené otázky.  

K bodu 4. Uznesenie:   
Na spoločnom zasadnutí komisií k rozpočtu na roky 2016-2018 nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
Rokovanie o predložených materiáloch následne pokračovalo vo Finančnej a majetkovej komisii 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.   

 
K bodu 5. Záver:  

Na záver zasadnutia sa primátorka mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová poďakovala prítomným za účasť 

a spoločné zasadnutie komisií ukončila.  

V Krompachoch dňa 2.12. 2015 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková           Vladimír Puchala 
   referentka OOSaSV                 predseda komisie 



 

 


