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UZNESENIE č. 25 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca  2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 25/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Eva   DERDÁKOVÁ 

členovia  -  Igor  JENDRUCH 

     Slávka ŠMIDOVÁ  

 

                   

V Krompachoch 22. marca 2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 25 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca  2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 25/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností č. 9/2013/NZ 

zo dňa  28.06.2013 uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a občianskym združením Futbalový klub POKROK SEZ Krompachy ako nájomcom, ktorého 

predmetom je úprava doby nájmu do 31. 03. 2021. 

 

 

 

V Krompachoch 22. marca 2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 25 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca  2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 25/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

1) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: 

Prioritná 

os: 

6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít 

Investičná 

priorita: 

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej 

regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 

oblastiach 

Špecifický 

cieľ: 

6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania  

Kód výzvy: IROP-PO6-SC611-2017-1 

 

za účelom realizácie projektu s názvom „Dobudovanie systému odvozu 

komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác v meste Krompachy“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Krompachy a platným 

programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta; 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5% z 

celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 10.750,00 € 

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

 

 

V Krompachoch 22. marca 2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 25 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca  2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 25/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

nevyplatenie odmien poslancom mestského zastupiteľstva za 25. rokovanie zo dňa 22. marca 

2017 na základe poslaneckého návrhu poslanca MsZ Igora JENDRUCHA. 

 

V Krompachoch 22. marca 2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 



3 
 

 

 


