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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Oľga DZIMKOVÁ 

členovia  -  Marta MIČEKOVÁ 

      Lívia KOZLOVÁ 

                   

    

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí hlasovaciu komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Ľuboš ONTKO 

členovia  -  Slávka ŠMIDOVÁ 

     Matúš STANA 

                   

    

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.1: 

MsZ v Krompachoch konštatuje: 

v zmysle čl. 4 ods. 3 a ods. 4 Poriadku odmeňovania v územnej samospráve Mesta 

Krompachy schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi mesta mestské zastupiteľstvo polročne 

na návrh poslancov alebo primátora mesta  a to do výšky 30 %  súčtu platov za obdobie, za 

ktoré sa odmena poskytuje. 

 

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/B.2: 

MsZ v Krompachoch konštatuje: 

v zmysle čl. 3 ods. 4 Poriadku odmeňovania v územnej samospráve Mesta Krompachy 

schvaľuje odmenu zástupcovi primátora mesta mestské zastupiteľstvo polročne na návrh 

primátora mesta a to až do výšky 30 %  súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena 

poskytuje;. 

 

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 
 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

návrh primátorky mesta na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta za výkon jej práce 

v druhom polroku 2016. 

 

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 
 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

návrh primátorky mesta na vyplatenie odmeny zástupcovi primátora mesta za výkon jeho 

práce v druhom polroku 2016. 

 

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predĺženie lehoty na predkladanie súťažných ponúk v rámci verejnej obchodnej súťaže na 

podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom výrobnej 

haly vrátane zastavaného pozemku v Priemyselnom parku na Hornádskej ulici  Krompachoch, 

ktorá bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 20/C.2 zo dňa 

26.10.2016 a to do termínu 7.2.2017 do 12.00 hod. 
 

 

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/D.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Ing. Márii Tomašovej vo výplatnom termíne 

za mesiac november 2016 vo výške 1 608 Eur. 

 

 

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 21 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vyplatenie odmeny zástupcovi primátora mesta Stanislavovi Barbušovi vo výplatnom termíne 

za mesiac november 2016 vo výške 1 447 Eur. 
 

 

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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v Krompachoch, konaného dňa 5. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 21/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
nevyplatenie odmien poslancom mestského zastupiteľstva za 21. rokovanie zo dňa 5. decembra 2016 

na základe poslaneckého návrhu poslankyne Evy Derdákovej. 

 

 

V Krompachoch 5. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 


