
UZNESENIE č. 17 
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 11. novembra 2008 vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Krompachoch 

 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROMPACHOCH 
 

A/ VOLÍ    
 návrhovú komisiu v zložení: 
 predseda - Ing. Imrich   HOLEČKO  
 členovia - Mgr. Marko  SKURKA 
     Kristián   KRAK 
 

B/ ODVOLÁVA   
 
 1. MUDr. Jána KRÁLIKA, delegovaného zástupcu mesta Krompachy z rady školy 
Gymnázia Krompachy, Lorencova 46, Krompachy. 

 
 

C/ BERIE  NA  VEDOMIE 
 
 1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v  Krompachoch k 11. novembru  
2008. 
 2. Prípravu inventarizácie majetku mesta Krompachy. 
 
 
 

D/ PREDLŽUJE    
 1. termín uznesenia MsZ  v Krompachoch č. 15/G-1 zo dňa 26.08.2008 do 15.11.2008 
(zverejnenie Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2004 v Krompašskom 
spravodajcovi) 
 2. termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 15/G-4 zo dňa 26.08.2008 do 31.01.2009 
(vypracovanie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov od Jána Holuba s manželkou). 
 

E/ SCHVAĽUJE   
1. Plán zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na I. polrok 2009. 
2. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2009 

s doplnením kontroly plnenia uznesení MsZ v Krompachoch za obdobie 2007 – 
2008.  

3. úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy.  
4. úprava rozpočtu z výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta vo výške 73 000,-- Sk 

na kapitálový výdavok na školstvo. 



5. a) návrh na prerozdelenie zostatku rezervy finančných prostriedkov z originálnych 
kompetencií vo výške 327 000,-- Sk nasledovne:  
111 000,-- pre ZŠ Maurerova Krompachy na výmenu dvoch vchodových dverí; 

         78 000,-- Sk pre MŠ Robotnícka  Krompachy na výmenu okien; 
         73 000,-- Sk pre MŠ ul. SNP Krompachy z kapitálových výdavkov na zakúpenie 
elektrickej pece; 
         65 000,-- Sk na odmeny pre zamestnancov školských zariadení v Krompachoch 
mimo riaditeľov v školských zariadeniach. 
     b) návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení po prerozdelení rezervy 
originálnych kompetencií.  

6. rozpočtové opatrenie. 
7. Zmluvu o poskytnutí služieb medzi mestom Krompachy a Súkromnou strednou 

školou SEZ Krompachy – krytá plaváreň. 
 

 

F/ UKLADÁ 
 prednostovi MsÚ 
 pripraviť správu o stave odpadového hospodárstva v meste Krompachy, súčasný stav 
a plán do budúcnosti a financovanie odpadového hospodárstva v zmysle príjmov a výdavkov 
v rozpočte. 
        Termín : 16.12.2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 

 

Krompachy 11. novembra 2008 

Zapísala : Anna Čechová 

 

 

 

 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
             primátorka mesta 
         

 

 
  

 
 
 

 


