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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   - Mgr. Marta  MIČEKOVÁ 

členovia  - Ing. Eva  DERDÁKOVÁ 

     Ing. Lívia   KOZLOVÁ 

                 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky vo výške 

25.310,- EUR - finančná spoluúčasť na projekte po verejnom obstarávaní: Integrovaný 

informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky vo 

výške 66.207,- EUR - finančná spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Zabudovanie prvkov 

zelenej infraštruktúry v meste Krompachy, pričom 5% spolufinancovanie projektu je vo 

výške 18 345,80 € a čiastka vo výške 47 861,- € súvisí s výdavkami nad rámec projektu, ktoré 

sú však nevyhnutné pre realizáciu projektu – elektroinštalácia, osvetlenie a prípojka NN. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky vo 

výške 15.075,- EUR - finančná spoluúčasť vo výške 5% na projekte Rekonštrukcia objektu 

MŠ na Robotníckej ulici. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky vo 

výške 8.102,- EUR – finančná spoluúčasť na projekte:  Výstavba ihriska na Hornádskej ulici. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky vo 

výške 7.589,- EUR – finančná spoluúčasť na projekte: Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre 

chodcov a cestnej premávky v meste Krompachy. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky vo 

výške 3.000,- EUR - finančná spoluúčasť na projekte: Zníženie miery znečistenia ovzdušia 

v meste Krompachy prostredníctvom obstarania elektromobilu. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky vo 

výške 4.500,- EUR – finančná spoluúčasť na projekte po verejnom obstarávaní: 

Modernizácia verejných budov – Hasičská zbrojnica v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky vo 

výške 1.756,- EUR – finančná spoluúčasť na projekte : Vybudovanie stojísk na umiestnenie 

zberných nádob v meste Krompachy. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – investičné akcie – 

prostriedky z RF vo výške 36.000,- EUR na realizáciu investičnej akcie: Modernizácia 

spevnenej plochy ul. Maurerova – modernizácia plochy medzi bytovými domami SNP súp. 

č. 1053 a Maurerova súp. č. 788, spevnenie plochy zámkovou dlažbou a osadenie prístrešku 

na TKO. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – investičné akcie – 

prostriedky z RF vo výške 10.000,- EUR na realizáciu investičnej akcie: Modernizácia 

tanečnej miestnosti v objekte ZUŠ na ul. M. Šprinca v Krompachoch - rozšírenie miestnosti 

vybúraním priečky, nové podlahy a kazetový strop, dvere, vysprávky, maľovanie tanečnej 

sály. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – investičné akcie – 

prostriedky z RF vo výške 16.000,- EUR na realizáciu investičnej akcie: Modernizácia 

schodov a chodník na Maurerovej ulici v Krompachoch - vybudovanie chodníka od schodov 

pri bytovom dome na Maurerovej ulici súp. č. 791 k existujúcim schodom pri objekte 

spoločnosti Termokomplex, s.r.o., rekonštrukcia schodov a zábradlia. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu rozpočtu mesta č. 3/2018 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 20: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 20: 

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a kapitálových výdavkov vo výške 

193.539,- EUR, čerpanie prostriedkov rezervného fondu – Program 1. Plánovanie, 

manažment, kontrola, Podprogram 1.2. Plánovanie, Prvok 1.2.1. Investičné akcie - presun 

finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičné akcie a vlastné prostriedky na 

projekty vo výške 131.539,- EUR a na investičné akcie z prostriedkov RF vo výške 62.000,- 

EUR. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 21  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke       

6.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Čistenie vpustí mestskej 

kanalizácie (Program 6, Podprogram 6.3., Údržba verejnej kanalizácie vo vlastníctve mesta), 

na položku Živelné pohromy - povodne (Program 5, Podprogram 5.2. Civilná ochrana). 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 
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A: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

 

 Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

 Názov investičnej akcie:                   

 

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy:                                    

SO  Elektroinštalácia a osvetlenie a Prípojka NN. 

  (realizačný projekt) .........................................................................................   930,00 € 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

A: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

 

 Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

 Názov investičnej akcie:                   

 

Vybudovanie  stojísk na umiestnenie zberných nádob v meste Krompachy 

(spracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie) ....................................  200,00 € 

 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

A: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

 

 Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

 Názov investičnej akcie:                   

 

Vodozadržné  opatrenie v urbanizovanej krajine  

(spracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie).........................   3 240,00 € 

 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

B: Realizácia stavieb:                            

Názov investičnej akcie       Fin nák./€. /   

Integrovaný  informačný systém, spev plochy , parkoviska  pred železničnou stanicou 

Krompachy 

Vlastné zdroje ....................................................................................................25 310,00 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

B: Realizácia stavieb:                            

Názov investičnej akcie       Fin nák./€. /   

Krompachy rekonštrukcia  objektu MŠ  na Robotníckej ulici 

Vlastné zdroje ................................................................................................... 15 075,00 €  

 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

B: Realizácia stavieb:                            

Názov investičnej akcie       Fin nák./€. /   

Zabudovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Krompachy 

Vlastné zdroje ................................................................................................... 66 207,00 € 

 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

B: Realizácia stavieb:                            

Názov investičnej akcie       Fin nák./€. /   

Modernizácia verejnej budovy hasičská zbrojnica v Krompachoch 

Vlastné zdroje ..................................................................................................... 4 500,00 € 

 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

                                               

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

B: Realizácia stavieb:                            

Názov investičnej akcie       Fin nák./€. /   

Modernizácia spevnenej plochy na ul. Maurerovej pri BD s.č. 788 

Vlastné zdroje ....................................................................................................36 000,00 € 

 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

B: Realizácia stavieb:                            
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Názov investičnej akcie       Fin nák./€. /   

Modernizácia tanečnej miestnosti v ZUŠ  M. Šprinca 

Vlastné zdroje ................................................................................................... 10 000,00 € 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

B: Realizácia stavieb:                            

Názov investičnej akcie       Fin nák./€. /   

Modernizácia schodov a chodník  na ul. Maurerovej 

Vlastné zdroje ................................................................................................... 16 000,00 € 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2018. 

 

B: Realizácia stavieb:                            

Názov investičnej akcie       Fin nák./€. /   

Vybudovanie stojísk  na umiestnenie  zberných nádob v meste Krompachy 

Vlastné zdroje .....................................................................................................1 755,95  € 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prípravu projektového zámeru v rámci vyhlásenej výzvy Integrovaného regionálneho 

operačného programu zameranej na výstavbu/rekonštrukciu objektu detských jaslí. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.26: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom vyhlásenej výzvy 

Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na výstavbu zariadenia na 

využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v objekte Krytej plavárne. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.27: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom plánovanej výzvy 

Operačného programu Ľudské zdroje zameranej na dobudovanie základnej technickej 

infraštruktúry (pozemné komunikácie) – modernizácia miestnej komunikácie ul. SNP 

v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.28: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prípravu žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie prostredníctvom Environmentálneho 

fondu so zameraním na činnosť BP2 – Opatrenia mimo vodného toku. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.29: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prípravu žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie prostredníctvom Environmentálneho 

fondu so zameraním na činnosť C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

v zmysle alternatívy A. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.30: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 pre projekt s názvom 

„ Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine Krompachy “, pričom ciele projektu 

sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 6.470,55 € t.j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.31: 

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 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 1 755,95 € t.j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/C.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – investičné akcie vo výške 

27.000,- EUR – zabezpečenie financovania rozšírenia chodníka na ul. SNP pri železničnej 

stanici z Rázusovej ulice k autobusovej zastávke na ulici SNP. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/C.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – investičné akcie vo výške 

13.245,- EUR – zabezpečenie financovania stavebných prác súvisiacich s modernizáciou 

hasičskej zbrojnice – strešné žľaby, zvody a štablóny a oprava schodov. 

 

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 46 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 11. júla 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/C.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – investičné akcie vo výške 

14.040,- EUR – zabezpečenie rekonštrukcie hasičskej veže. 

            

V Krompachoch 11. júla 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


