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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení - poslanci MsZ: 
Radovan ĎORKO a Tomáš GULA.           
                       
V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

program 3. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 46 zo dňa 16.12.2022  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 
v čiastke 840 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky opatrovateľská služba plat, 
na položku opatrovateľská služba ostatné  (Program 12 – Sociálna starostlivosť, Podprogram 
12.3 Opatrovateľská služba v domácnostiach)  
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 47 zo dňa 30.12.2022 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 
v čiastke 580 EUR, presunom finančných prostriedkov z bežných výdavkov z položky energie, 
voda ,  na položku pracovné oblečenia a ostatné výdavky (Program 5. Bezpečnosť, právo  
poriadok, Podprogram 5.3 Protipožiarna ochrana)  
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa 30.12.2022  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 
v čiastke 80 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky technické služby dohody 
na  položku technické služby ostatné (Program 14. Administratíva, Podprogram 14.2 
Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.2 Technické služby, HPP) 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 49 zo dňa 30.12.2022  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 
v čiastke 35 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky stavebný úrad ostatné 
na  položku stavebný úrad odchodné (Program 4 – Služby občanom, Podprogram 4.2. Stavebný 
úrad) 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 50 zo dňa 30.12.2022  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 
v čiastke 157 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky výstavy a propagačný 
materiál (Program 2 – Propagácia a marketing, Podprogram 2.2 Podujatia na zatraktívnenie 
mesta) na  položku krompašský spravodajca (Program 2 – Propagácia a marketing, Podprogram 
2.1 Šírenie informácií o meste, Prvok 2.1.2 Krompašský spravodajca) 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 51 zo dňa 30.12.2022  – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov 
a bežných výdavkov v čiastke 83 691 EUR, navýšením Grantov a transferov - položka Školstvo 
– dotácia ZŠ (MPC)  a  navýšením bežných výdavkov - položka Školstvo prenesené 
kompetencie (Program 8 – Vzdelávanie, Podprogram 8.1.Prenesené kompetencie – základné 
vzdelávanie) 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 52 zo dňa 30.12.2022  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov 
v čiastke 109 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky prídel do sociálneho fondu 
na  položku stravné zamestnancov (Program 10 - kultúra, Podprogram 10.2 Kultúrna 
infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica) 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 53 zo dňa 30.12.2022  – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov 
a bežných výdavkov v čiastke 145,07 EUR, navýšenie Grantov a transferov - položka register 
obyvateľstva  a navýšením bežných výdavkov - položka prostriedky z obvodného úradu - 
register (Program 4 – Služby občanom, Podprogram 4.6. Osvedčovanie listín a podpisov, register 
obyvateľov) 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.9: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 54 zo dňa 30.12.2022  – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov 
a bežných výdavkov v čiastke 6 975 EUR, navýšenie Grantov a transferov - položka ostatné 
projekty   a navýšením bežných výdavkov: 

- položka denné centrum seniorov ostatné +250 EUR 
- položka pomôcky na požičiavanie +1 000 EUR 
- položka starostlivosť o občanov  - Maška ostatné  +1 925 EUR 
- položka Komunitné centrum Hornádska +3 800 EUR 

(Program 12: Sociálna starostlivosť) 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2023 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.1: 
MsZ v Krompachoch nesúhlasí: 
s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súvislosti so schválenou 
žiadosťou o poskytnutie NFP s názvom: Komunitné zariadenie pre seniorov v meste 
Krompachy. 
 

V Krompachoch 26. januára 2023 
         Ing. Dárius DUBIŇÁK 

    primátor mesta 


