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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Marián  HOJSTRIČ 

členovia  -  Igor   JENDRUCH 

      Matúš  STANA 

        

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2015 – SKI Plejsy a.s. Košice. 

 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2015 – EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy. 

 

 
V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2015 – PVS a.s. Poprad. 

 

 
V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2015 – PO WOPAX s.r.o. Krompachy. 

 

 

 
V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2015 – KROMSAT s.r.o. Krompachy. 

 

 
V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2015 - Termokomplex s.r.o. Krompachy. 

 
V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2015 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy  s.r.o. Krompachy. 

 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o výsledku kontroly:  

- hospodárenie v Školskej jedálni pri Materskej škole Hlavná Krompachy 

- plnenie uznesení, prijatých Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch 

- vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Krompachy 

formou dotácií. 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach 

mesta Krompachy. 

 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení používania 

pyrotechnických výrobkov na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu na odvolanie členov komisie výstavby, územného plánu, 

životného prostredia a ochrany prírody pri MsZ v Krompachoch Radoslava Furína,  

Ing. Mariána Bandžucha, Ing. Tomáša Kandru. 

 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/B.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

v súlade s čl.VIII písm. B) bod 4 c/ a s čl. VIII písm. A) bod 3 Nadačnej listiny DNMK  

informáciu o písomnom vzdaní sa z funkcie DNMK k 30.06.2016:    

- Mgr. Dušan Slovinský – správca DNMK 

- Ing. Jana Tureková – členka a predsedníčka Správnej rady Detskej nadácie mesta 

Krompachy 

- Ing. Jozef Krak – revízor DNMK 

 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je byt č. 1 v bytovom dome súp. č. 952, Hlavná ul. 35 v 

Krompachoch: 
MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

__________________________________________________________________________________ 

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 § 
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281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 17/.... zo dňa 29.06.2016 

 

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. 

 

voľný jednoizbový byt č. 1 na prízemí  

v bytovom dome na ul. Hlavná 952/35 v Krompachoch, 

(bývalá Charita) 

 

Predmetom predaja je byt č. 1 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu s.č. 952 na parcele C-KN 2970 vo veľkosti 4079/103182  

a spoluvlastníckeho podielu na pozemku na ktorom je bytový dom postavený vo veľkosti  

4079/103182. 

Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom 

odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1633 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2970. 

 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená 

 

v celkovej výške 6.000,00 EUR 

 

Cena v zmysle znaleckého posudku č. 78/2011, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, 

Fraňa Kráľa 1, Spišská Nová Ves je vo výške 7.000,00 EUR. 

 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 06.07.2016 

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 10.08.2016, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 

- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja (byt č. 1 na prízemí, Hlavná 35)  

- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 6.000 €), 

- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

- 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. 

http://www.krompachy.sk/
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7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 10. augusta 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. 

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, 0918324799, resp. referent 

oddelenia majetku Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228 

17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore 

Mestský úrad – Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192229, 0918324799, resp. Mgr. Miloš Klein, 

tel. 053/4192228. 

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 – byt HLAVNÁ č. 35“ 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

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

návrhu.  
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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 29. júna 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa na ul. Lorencovej 

v Krompachoch – parcela C-KN 1088, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, 

zapísaná v liste vlastníctva č. 1 v zmysle geometrického plánu č. 44/2016 zo dňa 30.05.2016 

vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Jánovi Bartošovi, trvale bytom Lorencova č. 6, 

053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.     

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 100,00 EUR) a bude zaplatená 

najneskôr do 7 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

           

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať pozemok na ulici Robotníckej v Krompachoch – parcela C-KN 2775/1, 

ostatné plochy s výmerou 356 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, za účelom výstavby Fit klubu využívaného občanmi 

mesta a širokého okolia. 

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou: 
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priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej 

podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom minimálne však 5,00 EUR za m2 

s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prevádzkovú zmluvu, ktorej predmetom je zabezpečenie prevádzky objektu Zberného dvora 

na Hornádskej ulici v Krompachoch uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako vlastníkom 

a spoločnosťou Ekover, s.r.o., so sídlom na ul. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy,                

IČO: 31 691 021 na dobu 5 rokov za odplatu vo výške 4.757,76 € ročne (t.j. 23.788,80 € za 

dobu trvania Zmluvy na 5 rokov). 

 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2016. 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 14 – školstvo originálne kompetencie vlastné príjmy – odstránenie 

havarijného stavu – oprava strechy v „O“ pavilóne v ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy       

vo výške 8 908,71 € a  spolufinancovanie kapitálových výdavkov  vo výške 21 000,-- €        

na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ s MŠ Maurerova 14, v rámci rozvojových 

projektov. 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                       primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou,  Maurerova 14, Krompachy.  
 

 

Zostatok rezervy na PK v €: 30 756 – 482 = 30 274 
 

Zostatok rezervy na OK v €: 14 000 + 29 908,71 (rozp. opatr.) – 240 - 29 908,71= 13 760 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania           375 511,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                                 133 341,00 € 

630  Tovary a služby            113 161,61 € 

640  Bežné transfery                      3 516,00 € 

717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie            142 908,71 €  

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

111 dotácia OÚ KE – normatívne f. pr. 580 000 595 000     482 595 482 

111 – nenorm. f. pr.: učebnice 0     1 793 0     1 793 

                                      ž.  zo soc. prostr.     2 700        799 0        799 

                                      asistent učiteľa 0     5 680 0     5 680 

                                      dopravné     4 000     3 516 0     3 516 

                                      lyžiarsky kurz 0     4 500 0     4 500 

                                     škola v prírode 0     3 800 0     3 800 

111 – vybavenie telocvične 0        0   2 400     2 400 

131F zostatok žiaci so SZP z roku 2015 0          43,61 0         43,61 

131F zostatok norm. z roku 2015 0      3 976 0     3 976 

111 kapitálové výdavky - havária 0    50 000 63 000 113 000 

41   kapitálové výdavky 0 0 29 908,71 29 908,71 

41 bežné výdavky -  vybavenie telocvične 0 0      240      240 

46 vlastné príjmy     3 300       3 300 0    3 300 

Spolu 590 000   672 407,61    9 390,71 768 438,32 
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Školské stravovanie 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania pôvodne 

schválený 

po 

posledných 

úpravách 

návrh 

úpravy 

upravený 

41 dotácia z mesta - ŠJ 45 000 45 000 858 45 858 

41 dotácia z mesta – výdajná 

ŠJ 

  8 000   8 000 0   8 000 

46 vlastné príjmy   6 000   6 000 0   6 000 

41 kapitálové výdavky      0   4 503 0   4 503 

Spolu 59 000 63 503 858 64 361 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania           31 850,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                               10 900,00 € 

630  Tovary a služby            16 250,00 € 

640  Bežný transfer                      858,00 € 

 

Zostatok rezervy OK v €: 13 760 – 858 = 12 902 

Poníženie v MŠ v ZŠ s MŠ SNP mzdy s odvodmi za 4 mesiace:  4 703 € 

Predškolské zariadenie – ZŠ s MŠ Maurerova 14 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania pôvodne 

schválený 

po 

posledných 

 úpravách 

návrh 

úpravy 

upravený 

41 dotácia z mesta 89 670 73 816 15 000 88 816 

111 predškoláci   2 400   2 604 0   2 604 

46 vlastné príjmy   4 000   4 000      800   4 800 

Spolu 96 070 80 420 18 405 96 220 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania           56 748,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                                19 858,00 € 

630  Tovary a služby            19 614,00 € 
 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Ul. SNP 47 Krompachy. 

 

 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania pôvodne 

schválený 

po 

posledných 

úpravách 

návrh 

úpravy 

upravený 

41 dotácia z mesta  59 904 62 404 - 4 703 57 701 

111 predškoláci   3 500   3 743      0   3 743 

Spolu 63 404 66 147  61 444 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania           30 079,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                                11 183,00 € 

630  Tovary a služby            19 882,00 € 

640  bežné transfery                       300,00 € 

 

Zostatok rezervy na originálne kompetencie: 17 605 – 15 000 = 2 605 € 

 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/C.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

A. Doplnok č. 4 k zriaďovacej listine Centra voľného času PRIMA, SNP 39, Krompachy, 

B. Doplnok č. 4  k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 8, 

Krompachy,  

C. Doplnok č. 2  k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, SNP 47, 

Krompachy,  

D. Doplnok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, 

Krompachy.  

 
 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odvolanie členov komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody 

pri MsZ v Krompachoch Radoslava Furína,  Ing.  Mariána Bandžucha a Ing. Tomáša Kandru. 
 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/D.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

na Všeobecne záväznom  nariadení č. 4/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 

  

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/D.2: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

na Všeobecne záväznom  nariadení  č. 5/2016 o obmedzení používania pyrotechnických 

výrobkov na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/E.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá: 

predsedovi  Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody pri 

MsZ v Krompachoch predložiť, na najbližšie zasadnutie MsZ v Krompachoch návrh na 

doplnenie členov Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody 

pri MsZ v Krompachoch.  

        Zodpov.: Marián Hojstrič 

        Termín  : do 24. 08. 2016  

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
  

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/F.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a Marianou 

Paliderovou rod. Bačovou, trvale bytom Dopravná č. 18,  831 06 Bratislava ako darcom 

v podiele ½ z celku, ktorej predmetom je nehnuteľnosť na ulici Hornádskej v Krompachoch, 

zapísaná v liste vlastníctva č. 720 pre k.ú. Krompachy: 

- parcela C-KN 1819, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 132 m2. 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

      

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/G.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

členku redakčnej rady mesačníka Krompašského spravodajcu Janu Cukerovú. 
 

V Krompachoch 29. júna 2016 

      

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/H.1: 

MsZ v Krompachoch menuje: 

členov redakčnej rady mesačníka Krompašského spravodajcu: 

Mgr. Máriu  ŠIMOŇÁKOVÚ 

Ing.  Františka PIATNICU 
 

V Krompachoch 29. júna 2016 

      

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
 

 

 

 

UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/I.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

rokovať so spoločníkmi KROMSAT s.r.o. Krompachy o možnosti kúpy obchodného podielu 

mesta Krompachy. 

        Termín : 31. 12. 2016 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 

 

V Krompachoch 29. júna 2016 

      

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 17 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 29. júna 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 17/I.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

navrhnúť zamestnanca mesta Krompachy za člena redakčnej rady mesačníka Krompašského 

spravodajcu. 

        Termín  : 24. 08. 2016 

Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 

V Krompachoch 29. júna 2016 

      

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
 

Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová uznesenie MsZ v Krompachoch č. 17/I.2 zo dňa 29. júna 2016 

nepodpísala. 


