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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Ľuboš ONTKO 

členovia  -  Oľga DZIMKOVÁ 

      Matúš STANA        

        

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí: 

Bc.. Evu BOVOVÚ, bytom Krompachy, Maurerova 34, za členku komisie MsZ výstavby, 

územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odňatie časti majetku mesta Krompachy – parcela C KN 1033/9, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 307 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k.ú. Krompachy, ktorá vznikla 

odčlenením od parcely C KN 1033/1 v zmysle geometrického plánu č. 61/2015 zo dňa 

10.12.2015, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom zo správy Materskej školy, Hlavná   

č. 3, 053 42 Krompachy, IČO: 35566451, zastúpenej Mgr. Lýdiou Medvecovou, riaditeľkou 

školy k 31.08.2016 z dôvodu predaja týchto pozemkov.  Účtovná hodnota odnímaného 

pozemku je vo výške 1.019,24 €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné pozemky na Kúpeľnej ulici v Krompachoch: 
 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 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 § 

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

v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 18/.... zo dňa 24.08.2016 

 

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: 

 

stavebný pozemok – parcela C-KN 896/4, ostatné plochy  s výmerou 529 m2 

 

stavebný pozemok sa nachádza na Kúpeľnej ulici v Krompachoch (pod objektom detskej ozdravovne).  

Parcela vznikla rozdelením parcely C-KN 896/2, zapísanej v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva    

č. 1 pre k.ú. Krompachy na základe geometrického plánu č. 67/2015 zo dňa 25.9.2015, vyhotoveného 

geodetom Štefanom Gondom, geodetom.  

 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka stavebný pozemok na predaj je stanovená vo výške  

 

10,00 €/m2 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 05.09.2016 

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 30.09.2016, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

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

kúpna cena, 

- špecifikácia nehnuteľnosti – stavebný pozemok – parcela č. 896/4 

- 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:  

http://www.krompachy.sk/
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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. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 30. septembra 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 v Mestskom zastupiteľstve 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, resp. Mgr. Miloš Klein,        

tel. 053/4192228 

17. Geometrický plán s vyznačením ponúkaného stavebného pozemkju je dostupný 

k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 5 

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 
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s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – stavebný pozemok Kúpeľná ul.“  

 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

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

návrhu.  

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 24. augusta 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.3 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku na Hlavnej ulici v Krompachoch – parcela C KN 1033/9, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 307 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k.ú. Krompachy, ktorá vznikla 

odčlenením od parcely C KN 1033/1 v zmysle geometrického plánu č. 61/2015 zo dňa 

10.12.2015, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom a to spoločnosti STI, spol. s.r.o., 

Hlavná 74, 053 42 Krompachy, IČO: 00618900, zastúpenej Jánom Kovalčíkom, konateľom 

spoločnosti za kúpnu cenu 6.282,01 € a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods.  písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena pozemku v zmysle 

znaleckého posudku č. 65/2016 zo dňa 24.6.2016 je vo výške 6.100,00 € za celú výmeru (t.j. 

19,72 €/m2).  
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu Prevádzkovej zmluvy v odseku 7.1., ktorej predmetom je zabezpečenie prevádzky 

objektu Zberného dvora na Hornádskej ulici v Krompachoch uzatvorenej medzi Mestom 

Krompachy a spoločnosťou Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy nasledovne: 

 

 v ods. 7.1 sa vypúšťa text: „a po dobu piatich rokov od finančného ukončenia 

Projektu“ 

 v ods. 7.1.) písm. a) sa vypúšťa text: „s povinnosťou udržania tohto ukazovateľa min. 

5 rokov po finančnom ukončení projektu“ 

 v ods. 7.1.) písm. b) sa vypúšťa text: „s povinnosťou udržania tohto ukazovateľa min. 

5 rokov po finančnom ukončení projektu“ 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať časť pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch – parcela C-KN 1029/3, 

ostatné plochy s výmerou 70 m2 v zmysle geometrického plánu č. 19/2016 zo dňa 11.6.2016 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom je vo vlastníctve mesta Krompachy zapísaná 

v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy za účelom vysporiadania oploteného pozemku 

a jeho následného rozšírenia. 

 

2. spôsob predaja majetku formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov pri prevode parcely C-

KN 1029/3 s výmerou      70 m2 za cenu vo výške 5,-- €/m2, nakoľko ide o vysporiadanie 

oploteného pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ pri odkúpení rodinného domu so 

záhradou stojacich na parcelách C-KN č. 1026, č. 1027 a č. 1028 od pôvodných vlastníkov 

nebol  informovaný o skutočnosti, že plot dlhodobo postavený okolo pozemku sa nachádza na 

pozemku mesta. V teréne ide o trávnatú plochu – medzu, v katastri vedenú pod kódom 

spôsobu využitia č. 29 - pozemok na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 

park a iná funkčná zeleň. Predmetná časť pozemku je pre mesto nevyužiteľná.  

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. založenie zmluvy o stavebnom sporení vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. Bratislava 

pre právnický subjekt Bytové družstvo Spišská Nová Ves, správcu bytového domu súp. č. 

1102, vchod 12, na ulici Lorencova, Krompachy s cieľovou sumou vo výške 60.000 EUR (t.j. 

refinancovanie úveru č. 80077461/7930) na obdobie cca 7 rokov poskytnutého zo strany 

Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s, so sídlom: Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 31 351 026, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 529/B (ďalej len „sporiteľňa“) za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve a jeho čerpania.  

2. Požiadanie o medziúver/úver vo výške max. 60 000 EUR (ďalej len „úver“) na obdobie 

cca 7 rokov poskytnutého zo strany Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s, so sídlom: 

Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31351026, zapísanej v 

Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 529/B (ďalej len 

„sporiteľňa“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na dofinancovanie 

obnovy bytového domu.  

3. Zabezpečenie úveru formou vinkulácie vkladu vo výške 2-násobku celkovej odporúčanej 

mesačnej sumy vo fáze medziúveru,  

4. Plnomocenstvo pre správcu Bytové družstvo Spišská Nová Ves, so sídlom Spišská Nová 

Ves, Kamenárska 5, IČO: 174 505, aby v ich mene a na ich účet vykonal všetky právne úkony 

týkajúce sa poskytnutia úveru od spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom: 

Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026, a to najmä na: uzatvorenie a podpísanie 

zmluvy o stavebnom sporení, na podanie a podpísanie žiadosti o poskytnutie medziúveru 

vrátane požadovanej dokumentácie k ich posúdeniu a schváleniu, na rokovanie a podpísanie 

zmluvy o úvere so spoločnosťou Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., na podpisovanie 

požiadaviek na čerpanie finančných prostriedkov  medziúveru/schváleného úveru a na 

zastupovanie vo veci prijímania a zasielania korešpondencie týkajúcej sa úverového vzťahu. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 
 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

Maurerovej ulici č. 14 v Krompachoch, IČO: 42248795, zastúpenej Mgr. Slavomírou 

Kašickou, riaditeľkou školy podľa účtovného stavu k 31.08.2016: 

 objekt materskej školy, súp. č. 41 stojaci na parcele C-KN 2757, Robotnícka ulica č. 3 

v Krompachoch, zapísaný v liste vlastníctve č. 1 pre k.ú. Krompachy  
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 pozemok – parcela C-KN 2757, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1665 m2, 

zapísaný v liste vlastníctva č.1 pre k.. Krompachy  

 drobný hmotný majetok. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy: 

 Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a,  

 Prioritná os: 6 

 Špecifický cieľ: 6.1.2. 

 Zameranie: Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

 

za účelom realizáciu projektu „Krompachy – rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ  

na ul. SNP“, ktorého ciele sú v súlade  s platným územným plánom mesta a platným 

programom hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce. 

 

2. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.  

vo výške 26.560,00 EUR. 

 

3. Zabezpečenie financovania projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov 

a celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy.  
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 



8 
 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 24 – zmena rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške  10.000,- 

EUR v programe 10 Kultúra, podprogram 10.2 Kultúrna infraštruktúra, prvok 10.2.2 Dom 

kultúry a úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v programe    8 Vzdelávanie,  

podprogram 8.2 Originálne kompetencie – materské školy a školské zariadenia vo výške 

10.000,- EUR. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení podľa predloženého návrhu: 

Originálne kompetencie (OK) – bežné výdavky 

Zostatok nerozdelenej rezervy: 12 605 € 

Návrh úpravy rozpočtu pre školské zariadenia je z dôvodu nárastu tarifných platov o 6 %       

od 1.9.2016 
MŠ Hlavná – predškolská výchova 

 Rozpočet 2016 v € 

 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

41 dotácia z mesta 188 859 198 859 2 700 201 559 

111 predškoláci 5 208 5 208 0 5 208 

46 vlastné príjmy 8 000 8 000 500 8 500 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania        126 112,88 € 

620  Odvody do poistných fondov                            45 188,00 € 

630  Tovary a služby                40 877,00 € 

640  Bežné transfery                  2 307,12 € 
 

ZŠ a MŠ Maurerova – predškolská výchova 

 Rozpočet 2016 v € 

 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

41 dotácia z mesta 89 670 88 816 0 88 816 

111 predškoláci 2 400 2 604 0 2 604 

46 vlastné príjmy 4 000 4 000 500 4 500 
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Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania           59 265,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                             20 755,00 € 

630  Tovary a služby                 15 900,00 € 

 
 

ZŠ a MŠ Maurerova – školské stravovanie 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený Po úpravách úprava upravený 

41 dotácia z mesta – ŠJ 45 000 45 858 0 45 858 

41 výdajná ŠJ 8 000 8 000 500 8 500 

41 kapitálové výdavky 0 4 503 0 4 503 

46 vlastné príjmy 6 000 6 000 0 6 000 

 

Návrh úpravy rozpočtu vo výške 500 € je určený na vybavenie výdajnej ŠJ na ul. Robotníckej 

(najväčšiu položku tvoria termosy na prevoz stravy a nerezová podstava pod hrniec vo výške 

383 €). 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

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

620  Odvody do poistných fondov                             10 900,00 € 

630  Tovary a služby                 16 750,00 € 

640  Bežné transfery                       858,00 € 

700 Kapitálový výdavok                                               4 503,00 € 
 

ZŠ a MŠ Maurerova – školský klub detí 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

41 dotácia z mesta 25 871 27 015 437 27 452 

46 vlastné príjmy 1 500 1 500 100 1 600 

 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania           17 069,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                               6 022,00 € 

630  Tovary a služby                   5 961,00 € 
 

ZŠ s MŠ SNP – predškolská výchova 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený po úpravách  úprava upravený 

41 dotácia z mesta 59 904 57 701 - 715 56 986 

111 predškoláci 3 500 3 743 0 3 743 

 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania           29 550,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                             10 997,00 € 

630  Tovary a služby                 19 882,00 € 

640  Bežné transfery                       300,00 € 
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ZŠ s MŠ SNP – školský klub detí 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

41 dotácia z mesta 8 450 10 241 175 10 416 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania             6 552,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                               2 418,00 € 

630  Tovary a služby                   1 446,00 € 

 
 

ZŠ Zemanská – školský klub detí 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

41 dotácia z mesta 14 016 14 016 225 14 241 

46 vlastné príjmy 900 900 50 950 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            8 379,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                              3 071,00 € 

630  Tovary a služby                  3 641,00 € 

640  Bežné transfery                      100,00 € 
 

ZUŠ 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

41 dotácia z mesta 321 940 329 940 5 000 334 940 

46 vlastné príjmy 7 500 7 500 1 000 8 500 

 

Funkčná klasifikácia výdavkov: 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania          232 346,00 € 

620  Odvody do poistných fondov                              81 295,00 € 

630  Tovary a služby                  29 799,00 € 

Celková zmena úpravy v návrhu rozpočtov škôl a školských zariadení  z dotácií mesta na 

originálne kompetencie  je navýšenie o 8 322 €. 

Zostatok rezervy na OK: 12 605 € - 8 322 € = 4 283 € 

 
Rozpis poskytnutých  finančných prostriedkov z ÚPSVaR - hmotná núdza  

 

Názov školy schválený schválený upravený upravený 

 HN strava HN šk. pomôcky HN strava HN šk. pomôcky 

ZŠ s MŠ Maurerova 2 800 350 2 800 350 

ZŠ Zemanská 4 300 1 000 58 000 1 000 

ZŠ s MŠ SNP 56 000 10 000 0 10 000 

MŠ Hlavná 465 85 2 765 85 

Spolu 75 000 75 000 

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
 

1. Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ MUDr. Jiřímu KOZLOVI.   

2. Finančnú odmenu vo výške 100,-- € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. 27 pre 

oceneného „Cenou mesta Krompachy“. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. Finančnú odmenu  vo výške 80,-- € na základe návrhu primátorky mesta v zmysle 

Štatútu Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenenú „Cenou primátora mesta Krompachy“.  

2. Finančnú odmenu vo výške 40,-- € za udelenie Striebornej plakety za bezplatné 

darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. 

3. Finančnú odmenu vo výške 30,-- € za udelenie Bronzovej plakety za bezplatné 

darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť podpisovanie hlasovacích lístkov pri hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome na ul. Lorencova č. 12 podľa v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 18/B.6 zo dňa 24. augusta 2016.  
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

súhrnu správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30.6.2016 
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2016. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 3/1997 o Domovom poriadku mesta Krompachy; 
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy o prenajímaní 

mestských bytov v meste Krompachy. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 17 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 6 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 24. augusta 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o výsledku kontroly:  

- hospodárenie v spoločnosti  Mestské lesy Krompachy s. r. o., Trangusova 9, 

Krompachy. 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                              primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“  Jane BRTÁŇOVEJ. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2015 – Mestské lesy Krompachy s.r.o.. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o zápisnici zo zasadnutia Správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy, ktoré 

sa konalo 18. augusta 2016. 
 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o investičnom zámere na realizáciu recyklácie ojazdených pneumatík spoločnosti 

DREVOKROM s.r.o., SNP 57, 053 42 Krompachy. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/E.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

na Všeobecne záväznom  nariadení, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/1997 o Domovom poriadku mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/E.2: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 12 zákona SNR č. 189/1992 

ZB. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom 

nariadení o prenajímaní mestských bytov v meste Krompachy. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/E.3: 

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. 6 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 24. augusta 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 18 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/E.4: 

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. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 


