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UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Lívia KOZLOVÁ 

členovia  -  Marta MIČEKOVÁ 

   Ján ZAHURANEC 

                 

V Krompachoch 19. marca 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/B.1: 

MsZ v Krompachoch  súhlasí: 

so zabezpečením financovania projektu „Krompachy – rekonštrukcia a prístavba budovy 

MŠ na ul. SNP“ schváleného v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, Prioritná os: 6, 

Špecifický cieľ: 6.1.2, Zameranie: Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na 

rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vo 

výške 5% povinnej finančnej spoluúčasti – 26.560,00 € a rozdielu celkových výdavkov 

a celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške - 230.838,68 €. 

 

                

V Krompachoch 19. marca 2018 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/C.1: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
Rozpočtové opatrenie č. 6  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke       5.000,00 

EUR presunom finančných prostriedkov z položky Údržba vodovodov, oprava fontány 

(Program 4, Podprogramu 4.5, Prvok 4.5.2. – Bežná údržba a oprava vodovodov), na položku 

Krytá plaváreň (Program 9, Podprogramu 9.2. – krytá plaváreň) 
 

V Krompachoch 19. marca 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                              primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/C.2: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
Rozpočtové opatrenie č. 7  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke       3.000,00 

EUR presunom finančných prostriedkov z položky Detské ihriská (Program 11, Podprogramu 

11.2. – Detské ihriská), na položku Lavičky, zastávky (Program 11, Podprogramu 11.3. –  

Lavičky zastávky) 

 
V Krompachoch 19. marca 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/C.3: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  
žiadosť o FP na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. 

 

V Krompachoch 19. marca 2018 

        

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/C.4: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  

dohodu a  uzavretie súdneho zmieru, ktorú uzatvorí Mesto Krompachy a obchodná spoločnosť 

SEZ Krompachy a.s., na základe ktorej dôjde k ukončeniu súdneho sporu, ktorý je vedený na 

Okresnom súde Spišská Nová Ves, sp. zn. 15Cb/58/2014 a na základe ktorej Mesto Krompachy 

uhradí obchodnej spoločnosti SEZ Krompachy a.s., Hornádska č.1, Krompachy sumu 

84 713,14 EUR. Návrh Dohody je prílohou uznesenia so zapracovanými zmenami podľa 

poslaneckého návrhu Stanislava Barbuša. 

 

V Krompachoch 19. marca 2018 

        

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/C.5: 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje:  

Rozpočtové opatrenie č. 8 – presun finančných prostriedkov na vysporiadanie so spoločnosťou 

SEZ a.s. Krompachy vo výške 84 713,14 EUR z položky Vlastné prostriedky na projekty 

(Program 1.2 Výstavba, Podprogramu 1.2.1. Vlastné prostriedky na projekty), na položku 

Dohoda. 

 
V Krompachoch 19. marca 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                              primátorka mesta 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 40/C.5. nepodpísala. 

 

UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/D.1: 

MsZ v Krompachoch  žiada:  

primátorku Mesta Krompachy uzatvoriť súdny zmier a to v zmysle Dohody, ktorú uzatvorí 

Mesto Krompachy a obchodná spoločnosť SEZ Krompachy a.s., na základe ktorej dôjde 

k ukončeniu súdneho sporu, ktorý je vedený na Okresnom súde Spišská Nová Ves, sp. zn. 

15Cb/58/2014 a na základe ktorej Mesto Krompachy uhradí obchodnej spoločnosti SEZ 

Krompachy a.s. sumu 84 713,14 EUR. 

 

V Krompachoch 19. marca 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                              primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 40 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 19. marca 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/E.1: 

MsZ v Krompachoch  poveruje:  

primátorku mesta Krompachy Ing. Ivetu Rušinovú rokovať s bankovými inštitúciami 

o podmienkach poskytnutia úveru za účelom zabezpečenia vlastných zdrojov ako finančnú 

spoluúčasť pre projekt „Krompachy – rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP“. 

 

V Krompachoch 19. marca 2018 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                              primátorka mesta 

 


