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UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 
 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení - poslanci MsZ: 
predseda   -  Matúš STANA 
členovia  -  Eva     DERDÁKOVÁ 
     Ľuboš ONTKO 
      
                               
    
V Krompachoch 23. februára 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 
 
 
 

UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
návrh programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
doplnenie programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch o bod: Diskusia. 
 
V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

•  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Podpora dobudovania technickej 
infraštruktúry v meste Krompachy – 2. etapa “ realizovaného v rámci výzvy  
OPLZ-PO6-SC611-2021-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 
platným programom rozvoja mesta; 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 50.000,00 €; 
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

• predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87 pre projekt s názvom: 
“Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici 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: 42.500,00 € t.j. min. 5% z 
celkových oprávnených výdavkov 

• zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými. 

 

V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 



3 

 

UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátorky mesta  č. 30/2021 vo výške 3 200,-€,  
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta v rámci programu                      
05 Bezpečnosť, právo a poriadok (originálne kompetencie): 

z Podprogramu 5.2 civilná ochrana   
na Podprogram 5.4 verejné osvetlenie.     

V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátorky mesta  č. 31/2021 vo výške 1 426,10 €,  
povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, na činnosť matrík  v rámci 
preneseného výkonu: 

bežné príjmy - 300 Granty a transfery  
bežné výdavky - program 4. Služby občanom - Podprogram 4.3. Matrika. 

 
 

V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátorky mesta č. 32/2021 vo výške 519,- €, 
povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, na zabezpečenie 
regionálnej štátnej správy v školstve v rámci preneseného výkonu. 

bežné príjmy - 300 Granty a transfery     
bežné výdavky - program 8.Vzdelávanie - Podprogram 8.1.    

 
 

V Krompachoch 23. februára 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátorky mesta č. 33/2021 vo výške 707,- €, 
povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, na zabezpečenie  
osobitného príjemcu v rámci preneseného výkonu: 
 bežné príjmy – 300 Granty a transfery 
 bežné výdavky – program 12. Sociálna starostlivosť – Podprogram 12.4 Osobitný príjemca, 
 Prvok 12.4.1 Rodinné prídavky. 
 
V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátorky mesta č. 34/2021 vo výške 100,- €, 
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta v rámci programu                     
01 Všeobecné verejné služby. 

z Podprogramu 1.1 manažment, Prvok 1.1.3 výkon funkcie hlavného kontrolóra  
položka 620 – Poistné a odvody 
na Podprogram 1.1.manažment, Prvok 1.1.3 výkon funkcie hlavného kontrolóra   
položka 610 – Tarifné platy, mzdy a odmeny. 

 
V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 34 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 

V Krompachoch 23. februára 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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