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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Radovan  ĎORKO 

členovia  -  Branislav  BOCAN 

     Lívia  KOZLOVÁ 

 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

2018 – KROMSAT s.r.o., Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

2018 – Mestské lesy s.r.o., Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

2018 – PVS a.s., Poprad. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

2018 – Termokomplex s.r.o., Krompachy. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

2018 – EKOVER s.r.o., Spišské Vlachy 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

2018 – PO WOPAX s.r.o., Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

2018 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2018 vykonané spoločnosťou 

Termokomplex s.r.o. Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy 

k 31.12.2018.     

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k Návrhu záverečného účtu mesta 

Krompachy za rok 2018. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy              

č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k návrhu VZN 04/2019 o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane 

verejnej zelene na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.14: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 

o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení, 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.15: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 

2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/B.16: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni 
 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

správu pre MsZ o výsledku kontroly:  

- čerpania prostriedkov z fondu sociálneho, rezervného fondu, fondu rozvoja bývania 

- plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

informáciu o udelení cien KSK v roku 2019. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 8/C.2 zo dňa 26.08.2015, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je kúpa pozemku – parcela C-KN 1885, orná pôda v výmerou 

11 060 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1754 pre k.ú. Krompachy za kúpnu cenu vo výške 

16.590 EUR, t.j. 1,50 EUR za 1 m2, od spoločnosti SEZ Krompachy a.s., Hornádska č. 1, 05342 

Krompachy, IČO: 36177644. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/C.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

VZN mesta Krompachy č. 5/2011 zo dňa 20. 04. 2011 o dodržiavaní čistoty a verejného 

poriadku na území mesta Krompachy 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci Výzvy č. V. P 

HaZZ 2019 pre projekt s názvom „ Oprava hasičskej zbrojnice v Krompachoch – II. 

etapa, 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 1.500,00 € t.j. min.  

5% z celkových oprávnených výdavkov, 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 

V Krompachoch 20. júna 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 10  – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov 

v čiastke 5.000,00 EUR navýšením finančných prostriedkov v bežných príjmoch v položke 

Vstupné na kultúrne podujatia a v bežných výdavkoch v položke Kultúrna činnosť 

(Program 10, Podprogramu 10.1,  Prvok 10.1.3 Kultúrna činnosť) – navýšenie príjmov za 

vstupné na kultúrne podujatia.  

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 11  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke       

1.284,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Kultúrna činnosť (Program 10, 

Podprogramu 10.1,  Prvok 10.1.3 Kultúrna činnosť) na položku cestovný ruch – výstavy a  

propagácia (Program 2, Podprogramu 2.2, Podujatia na zatraktívnenie mesta) – doprava 

mažoretky, Majstrovstvá SR. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 12 – úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov 

v čiastke 16.590,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD - 

Skrak (Program 1, Podprogramu 1.2,  Prvok 1.2.1 Investičné akcie) na položku 

majetkoprávne vysporiadanie (Program 1, Podprogramu 1.2,  Prvok 1.2.1 Investičné akcie) 

– kúpa pozemku SEZ Krompachy a.s. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 13  – úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke  

9.730,00 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD - Skrak 

(Program 1, Podprogramu 1.2,  Prvok 1.2.1 Investičné akcie) na položku vlastné prostriedky 

na projekty (Program 1, Podprogramu 1.2,  Prvok 1.2.1 Investičné akcie) – spoluúčasť na 

projekt Centrálny detský park. 
 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 14  – úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke  

31.800,00 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD – Skrak 

a položky majetkoprávne vysporiadanie (Program 1, Podprogramu 1.2,  Prvok 1.2.1 

Investičné akcie) na novú položku vodovod Sadová ul. (Program 1, Podprogramu 1.2,  Prvok 

1.2.1 Investičné akcie) – rekonštrukcia vodovodu na Sadovej ulici. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 15  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke       

13.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Zimná údržba (Program 7, 

Podprogramu 7.1,  Prvok 7.1.2 Zimná údržba) na položku oprava miestnych komunikácií 

(Program 7, Podprogramu 7.1, Prvok 7.1.1. Oprava miestnych komunikácií) vo výške 

10.000,00 EUR – ul. SNP, 29. august a na položku čistenie vpustí mestskej kanalizácie 

(Program 6, Podprogramu 6.3 Údržba kanalizácie vo vlastníctve mesta) vo výške 3.000,00 EUR 

– odkanalizovanie ihriska Hornádska ul. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpu nehnuteľnosti na Hornádskej ulici v Krompachoch, zapísanej v liste vlastníctva č. 1754 

pre k.ú. Krompachy a to pozemok – parcela C-KN 1885 – orná pôda s výmerou 11.060 m2 od 

spoločnosti SEZ Krompachy a.s., Hornádska č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36177644. Kúpna 

cena je stanovená dohodou vo výške 16.590,00 €, t.j. 1,50 € za 1 m2.  

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán opráv nebytových priestorov na rok 2019, ktoré zabezpečí spoločnosť Termokomplex 

s.r.o. Krompachy. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. spôsob predaja majetku uvedeného v Uznesení č. 6/D.4 zo dňa 10.4.2019 (podľa zák. 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou:  

 

2. formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa minimálne však za cenu  

5,00 €/m2. Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu od roku 1978 a už v čase budovania stavby 

na vlastné náklady zabezpečil realizáciu inžinierskych sietí a vybudovanie studne. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemkov na Trangusovej ulici v Krompachoch spolu s výmerou 181 m2 – 

parcela C-KN 3342/3, ostatné plochy s výmerou 160 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta 

Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy a ktorá vznikla odčlenením 

od parcely C-KN 3342 v zmysle geometrického plánu č. 22/2014 zo dňa 6.5.2014 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom a pozemok – parcela C-KN 1165, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 21 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 za účelom rozšírenia pozemku 

pri rodinnom dome Jany Bandžuchovej, bytom Sadová 14, Krompachy. 

 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

priameho predaja za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej 

podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom minimálne však za cenu  

5,00 €/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 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemku – parcela C KN 3345, trvalý trávnatý porast s výmerou 5.038 m2, 

zapísaná v liste vlastníctva 2287 pre k.ú. Krompachy za účelom výstavby priestorov určených 

pre výrobu a služby a predaj tovarov a polotovarov 

 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

minimálne však 5,00 EUR / 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 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci vyhlásenej 

výzvy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre projekt s názvom 

„Krompachy - Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu na pavilón základnej školy 

na ul. SNP “, 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 20.000,00 € t.j. min.  

10 % z celkových oprávnených výdavkov, 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Záverečný účet mesta Krompachy a celoročné hospodárenie mesta za rok 2018 podľa     ust. § 

16 ods. 10 zákona 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom : 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Prebytok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b)  a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona          č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy   v znení neskorších zmien 

a predpisov vo výške 72.068 EUR EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 

písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 247.734 EUR, upravené 

v zmysle § 16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy 

v znení neskorších zmien a predpisov o nevyčerpané  účelovo určené prostriedky poskytnuté 

zo ŠR t.j. cudzie prostriedky, ktoré sú pri usporiadaní prebytku z rozpočtu vylúčené vo výške 

68.611,92 EUR a finančné zábezpeky na účtoch mesta vo výške 556.421,42 EUR. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 194.769 EUR na tvorbu rezervného 

fondu. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

poplatok vo výške 70,80 EUR za rok 2018 na účte sociálneho fondu ako výdavok         

sociálneho fondu. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2019. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

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

znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na vydaní Doplnku č. 3 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.2: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

podľa  § 4 ods. 3 písm. n), 5 písm. a) bod 2 a 5, § 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov na VZN č. 4/2019            

o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území mesta 

Krompachy. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/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. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 

1/2019 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení. 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/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.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 10 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. júna 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/E.5: 

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. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 2/2012 

o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni. 

 

V Krompachoch 20. júna 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 


