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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   - Ing. Lívia KOZLOVÁ 

členovia  - Ing. Eva DERDÁKOVÁ, Ing. Ján ZAHURANEC 

                 

V Krompachoch 21. mája 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.1: 

MsZ v Krompachoch ruší:: 

Uznesenie č. 39/B.6 zo dňa 06.03.2018, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

zámer prenajať časti pozemkov - parcela C KN 1029/4, ostatné plochy s požadovanou výmerou 

15 m2 a parcela C KN 1029/1, ostatné plochy s požadovanou výmerou 55 m2; obe zapísané v 

liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.2: 

MsZ v Krompachoch  ruší:  
Uznesenie č. 39/B.7 zo dňa 06.03.2018, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za 

cenu vo výške 1,00 EUR za m2 ročne z dôvodu, že žiadateľ na vlastné náklady zefektívni 

využitie trávnatej plochy pred svojou prevádzkou a celkovo zrekultivuje a zatraktívni okolité 

prostredie výsadbou okrasných rastlín a tým zvýši bonitu využívaných pozemkov.  

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.1: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
doplnok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy, 

ktorým sa mení §19 – nájom majetku mesta, ods.4, písm. d)   

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

 

                Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                                      primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.2: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 14  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke       

2.600,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Deratizácia, iné (Program 11, 

Podprogramu 11.6., Ochrana životného prostredia), na položku Údržba verejnej zelene 

(Program 11, Podprogramu 11.1.Verejná zeleň, revitalizácia a údržba) 
 
 

V Krompachoch 21. mája 2018 

 

                Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                                      primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.3: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje: 

predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 pre projekt s názvom 

„Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v meste 

Krompachy“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným 

územným plánom obce. 

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

 

                Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                                      primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.4: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje: 

zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 2 356,59  € t.j. min. 5% z     

celkových oprávnených výdavkov 

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.5: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje: 

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

 

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.6: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje: 

udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“  pánovi Eduardovi Hinďošovi in memoriam. 

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.7: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 100,-- € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. 8.3 ods.1 pre 

oceneného  „ Cenou mesta Krompachy - in memoriam“.  

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.8: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje: 

na základe poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej vzdanie sa odmien poslancom za 

rokovanie 42. MsZ zo dňa 21. mája 2018. 

      

V Krompachoch 21. mája 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/D.1: 

MsZ v Krompachoch  potvrdzuje:  
podľa § 13 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 41/B.2 zo dňa 25. apríla 

2018, ktorého výkon bol v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov pozastavený a to v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností č. 9/2013/NZ 

zo dňa 28.06.2013 uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a občianskym 

združením Futbalový klub POKROK SEZ Krompachy ako nájomcom, ktorého predmetom je 

úprava: 

čl. II – Predmet nájmu, ods.1., ods. 2,  

čl. IV. Nájomné a náklady spojené s nájmom ods. 1 a  

čl. VI. Doba nájmu a skončenie nájmu ods. 1. 

 

V Krompachoch 21. mája 2018 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. mája 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/E.1: 

MsZ v Krompachoch nepotvrdzuje:  
podľa § 13 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 41/B.31 zo dňa 25. apríla 

2018, ktorého výkon bol v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov pozastavený a to v tomto znení: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje: 

rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018 podľa predloženého 

poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej. K poskytnutiu dotácie a k uzatvoreniu zmluvy 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta za rok 218 môže dôjsť až po doplnení nepredložených 

dokladov podľa správy o vyúčtovaní dotácií za rok 2017 v súlade so zmluvou a VZN č. 9/2016. 
 

V Krompachoch 21. mája 2018 

 

      

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 


