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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Mgr. Marta  MIČEKOVÁ 

členovia  - Ing. Eva   DERDÁKOVÁ 

    Ing. Lívia   KOZLOVÁ 

      

                 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prenájom nebytového priestoru č. 9 nachádzajúceho sa v suteréne v bytovom dome súp. č. 1119 

na ulici Mlynskej č. 5 v Krompachoch vo výmere 71 m2 zapísanom v liste vlastníctva č.1 pre 

k.ú. Krompachy a to spoločnosti FIDESDEUM s.r.o., IČO: 51 815 982, Široké 268, 082 37 

Široké, zastúpenej MUDr. Blažejom Vaščákom, konateľom spoločnosti.  

 

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca a účel využitia 

nebytového priestoru zostane naďalej zachovaný a bude slúžiť ako zariadenie pre poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti nielen občanom mesta Krompachy ale aj blízkeho okolia. 

Dôvodom opätovného prenájmu nebytového priestoru je zmena právnej formy podnikania 

súčasného nájomcu.  

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou FIDESDEUM s.r.o., IČO: 51 815 982, Široké 268, 082 37 

Široké ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nebytového priestoru č. 9 nachádzajúceho 

sa v suteréne v bytovom dome súp. č. 1119 na ulici Mlynskej č. 5 v Krompachoch vo výmere 

71 m2 zapísanom v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy a to na dobu určitú - 10 rokov za 

cenu 21,00 EUR za 1 m2 ročne. 

     
V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa na ul. J. Jesenského 

v Krompachoch – parcela C KN 1655, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m2, 

odčlenená od parcely E KN 93218/1, trvalé trávnaté porasty s výmerou 704 m2,  zapísaná v liste 

vlastníctva č. 2287 na základe geometrického plánu č. 20/2018 zo dňa 08.06.2018, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom,  Borisovi Majerníkovi, bytom Slovinská 7, 053 42 

Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.    

  

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 140,00 EUR) a bude zaplatená 

najneskôr do 7 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom voľného nebytového priestoru v Dome kultúry na Námestí 

slobody č. 2 v Krompachoch: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom  primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na 

základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 48/... zo dňa 22.08.2018 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 

 Predmet prenájmu: 

 

- nebytový priestor č. 11 s výmerou 18,48 m2 na prvom poschodí (vpravo od 

schodiska) v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

vhodný pre zriadenie kancelárie 

 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 

súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

 

 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

 

Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške    

 

vo výške 20 € / m2 / rok 

 

V nájomnom  nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, 

odvod  zrážkovej vody, elektrická energia, odvoz komunálneho odpadu) 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 29.08.2018 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 17.09.2018, o 12.00 hod. 

http://www.krompachy.sk/
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3. Doba nájmu sa stanovuje min. na 1 rok, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

4. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely zriadenia kancelárie. 

5. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 

6. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia 

obsahovať tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

- špecifikácia nebytového priestoru (č. 11) 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže. 

7. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra 

(obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace. 

8. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 17. septembra 2018, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto 

termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej 

lehote. 

10. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené 

po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

11. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi 

všetkým účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. 

12. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je 

svojim návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

13. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom 

mesta víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na 

uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca 

nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude nebytový priestor ponúknutý 

záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 

a vyhodnotení predložených návrhov. 

14. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

15. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil 

podmienky súťaže. 

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych 

nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. 

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola  

vyhlásená. 

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Mgr. Miloš Klein, tel. 053/419 22 28 

18. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po 

predchádzajúcom dohovore Mgr. Miloš Klein, tel. 053/419 22 28 

19. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka a účel využitia. 

 

 Miesto predkladania návrhov 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 
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Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – NÁJOM NP č. 11“ 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia 

návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená 

a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. 

Členovia vyhlásia poradie návrhov. 

 

 V Krompachoch, dňa ..................2018 

 

........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 

Zverejnené v regionálnej tlači dňa .......................... 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

           

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

b)  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 20,00 EUR za m2 ročne 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytového priestoru č. 3 s výmerou 117,55 m2 na prízemí 

v bytovom dome na ul. SNP 1050/1 v Krompachoch 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom  primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na 

základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 48/... zo dňa 22.08.2018 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 

 Predmet prenájmu: 

 

- časť nebytového priestoru č. 3 s výmerou 117,55 m2 na prízemí v bytovom dome 

na ul. SNP 1050/1 v Krompachoch 

vhodný pre zriadenie obchodných priestorov. 

 

Nebytový priestor č. 3 na prízemí bytového domu na ul. SNP 1050/1 v Krompachoch je vo 

výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom 

odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy. 

 

 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

 

Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške    

 

vo výške 20 € / m2 / rok 

 

V nájomnom  nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, 

odvod  zrážkovej vody, elektrická energia, odvoz komunálneho odpadu) 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 03.09.2018 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

http://www.krompachy.sk/
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2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 01.10.2018, o 12.00 hod. 

3. Doba nájmu sa stanovuje min. na 1 rok, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

4. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely zriadenia obchodných priestorov. 

5. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 

6. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia 

obsahovať tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

- špecifikácia časti nebytového priestoru (č. 3) 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže. 

 

7. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra 

(obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace. 

8. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 1. októbra 2018, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto 

termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej 

lehote. 

10. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené 

po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

11. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi 

všetkým účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. 

12. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je 

svojim návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

13. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom 

mesta víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na 

uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca 

nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude nebytový priestor ponúknutý 

záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 

a vyhodnotení predložených návrhov. 

14. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

15. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil 

podmienky súťaže. 

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych 

nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. 

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola  

vyhlásená. 

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Mgr. Miloš Klein, tel. 053/419 22 28 

18. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po 

predchádzajúcom dohovore Mgr. Stanislav Kurta, tel. 0918 342 054. 

19. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka a účel využitia. 
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 Miesto predkladania návrhov 
 

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – NÁJOM NP č. 3 (SNP 1)“ 

 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia 

návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená 

a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. 

Členovia vyhlásia poradie návrhov. 

 

 V Krompachoch, dňa ..................2018 

 

 

........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 

Zverejnené v regionálnej tlači dňa .......................... 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 22  – úprava rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií, 

kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v čiastke 30.000,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky kapitálové granty a transfery – dotácia na zvýšenie bezpečnosti 

v meste na položku cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov a zníženie kapitálového 

výdavku v položke dotácia na zvýšenie bezpečnosti v meste o 209 EUR 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 23  – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) 

a bežných výdavkov v čiastke 10.100,00 EUR. Granty a transfery  - dotácia vo výške 3.000 

EUR na položku Ochrana pred požiarmi (Program 5, Podprogram 5.3. Protipožiarna 

ochrana) a peňažný dar vo výške 7.100 EUR na položku Detské ihriská (Program 11, 

Podprogramu 11.2. Detské ihriská) 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 24  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.000,00 

EUR presunom finančných prostriedkov  z položky Hnedý priemyselný park, ostatné 

(Program 14, Podprogram 14.2., Prvok 14.2.2. Technické služby, HPP) na položku Detské 

ihriská (Program 11, Podprogramu 11.2. Detské ihriská) 

 
V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 25  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.280,00 

EUR presunom finančných prostriedkov vo výške 550,- EUR z položky Terénna sociálna 

práca plat, odvody  (Program 12, Podprogram 12.5. Terénna sociálna práca) na položku 

Terénna sociálna práca – náhrada príjmu (Program 12, Podprogram 12.5. Terénna sociálna 

práca); presunom finančných prostriedkov vo výške 300,- EUR z položky Mestská knižnica 

plat a odvody (Program 10, Podprogramu 10.2., Prvok 10.2.1. Mestská knižnica)  na položku 

Mestská knižnica – náhrada príjmu (Program 10, Podprogramu 10.2., Prvok 10.2.1. Mestská 

knižnica); presunom finančných prostriedkov vo výške 320,- EUR z položky Multifunkčné 

ihrisko plat (Program 9, Podprogramu 9.4. Zimný štadión – multifunkčné zariadenie) na 

položku Multifunkčné ihrisko – náhrada príjmu (Program 9, Podprogramu 9.4. Zimný 

štadión – multifunkčné zariadenie); presunom finančných prostriedkov vo výške 400,- EUR 

z položky Kamerový systém plat a odvody (Program 5, Podprogramu 5.1., Prvok 5.1.2. 

Kamerový systém) Kamerový systém – náhrada príjmu (Program 5, Podprogramu 5.1., 

Prvok 5.1.2. Kamerový systém); presunom finančných prostriedkov vo výške 210,- EUR 

z položky Chránená dielňa – informátor plat (Program 14, Podprogram 14.2., Prvok 14.2.1. 

Všeobecná pracovná oblasť) na položku Chránená dielňa – informátor jubileum a náhrada 

príjmu (Program 14, Podprogram 14.2., Prvok 14.2.2. Technické služby); presunom 

finančných prostriedkov vo výške 500,- EUR z položky §54  plat a odvody na položku § 54 

– náhrada príjmu (Program 14, Podprogram 14.2., Prvok 14.2.2. Technické služby)   

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

             

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                                       primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 28  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 30.000,00 

EUR presunom finančných prostriedkov  z položky Hmotná núdza, strav, školské pomôcky 

(Program 12, Podprogram 12.4., Prvok 12.4.1 Rodinné prídavky) na položku Osobitný 

príjemca – rodinné prídavky, výkon OP (Program 12, Podprogram 12.4., Prvok 12.4.1 

Rodinné prídavky) 

 
V Krompachoch 22. augusta 2018       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 29  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 250,00 

EUR presunom finančných prostriedkov  z položky Sociálno – právna ochrana detí a soc. 

kuratela (Program 12, Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba) na položku Nákup pomôcok 

na požičiavanie (Program 12, Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba) 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 30  – úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 

15.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov  z položky vlastné prostriedky na 

projekty (Program 1, Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie) na položku Projektové 

dokumentácie (Program 1, Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie) 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018        

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky – odstránenie havarijného stavu v 

celkovej výške 40.000,- € - oprava sociálnych zariadení, oprava chodby, podlahy, ležaté 

a zvislé rozvody vody a kanalizácie v objekte ZUŠ na ul. M. Šprinca v Krompachoch 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky – odstránenie havarijného stavu v 

celkovej výške 20.300,- € - oprava strechy na objekte Komunitného centra na 

Hornádskej ulici v Krompachoch 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu rozpočtu mesta č. 4/2018 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 32: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 32: 

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov – odstránenie 

havarijného stavu (sociálne zariadenia v budove M. Šprinca) vo výške 40.000,- EUR, čerpanie 

prostriedkov rezervného fondu – Program 14. Administratíva, Podprogram 14.1. Správa 

MsÚ, Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ - presun finančných prostriedkov 

z rezervného fondu na budovy v správe mesta. 

 
V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu rozpočtu mesta č. 4/2018 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 33: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 33: 

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov – odstránenie 

havarijného stavu (oprava strechy na objekte Zberného dvora) vo výške 20.300,- EUR, 

čerpanie prostriedkov rezervného fondu – Program 14. Administratíva, Podprogram 14.1. 

Správa MsÚ, Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ - presun finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na budovy v správe mesta. 

 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 
 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

 

Rozpočtové opatrenie č. 34  – úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 

30.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov  z položky Vlastné prostriedky na 

projekty (Program 1, Podprogram 1. 2., Prvok 1. 2. 1. Investičné akcie) na položku 

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice (Program 1, Podprogram 1. 2., Prvok 1. 2. 1. Investičné 

akcie) na základe poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej. 

 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ Ing. Imrichovi HOLEČKOVI. 

 
V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Finančnú odmenu vo výške 100,-- € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. č. 8.1 – 8.6 

Verejné ocenenia mesta  „Cena mesta Krompachy“. 

 
V Krompachoch 22. augusta 2018 

      

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Finančnú odmenu vo výške 100,-- € za získanie titulu Majsterky Európy v športovej 

streleckej disciplíne skeet Lucii KOPČANOVEJ. 

 
V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Finančnú odmenu  vo výške 80,-- € na základe návrhu primátorky mesta v zmysle Štatútu 

Mesta Krompachy Čl. č. 8.1 – 8.6  Verejné ocenenia mesta pre ocenených „Cenou primátora 

mesta Krompachy“.  

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Finančnú odmenu vo výške 40,-- € za udelenie Striebornej plakety Prof. Jana Janského za 

bezplatné darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. 

 
V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Finančnú odmenu vo výške 30,-- € za udelenie Bronzovej plakety prof. Jana Janského  za 

bezplatné darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1) Vydanie mimoriadneho čísla Krompašského spravodajcu v náklade 2 600 ks za účelom 

volebnej kampane politických strán a nezávislých kandidátov kandidujúcich vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018, a zverejnenia zoznamu kandidátov pre 

voľby primátora mesta a pre voľby poslancov MsZ, ktoré budú bezodplatne distribuované 

do domácnosti občanov mesta. 

2) Podmienky zverejnenia volebných príspevkov v mimoriadnom čísle Krompašského 

spravodajcu nasledovne: 

a) Odplatne, podľa nižšie uvedeného cenníka, úhradou do pokladne mestského úradu 

do 12.10.2018, 

1 strana formát A4  70,00 €  

½ strany formát A4 35,00 €  

¼ strany formát A4 25,00 €  

⅛ strany formát A4 13,00 € 

b) Rozsah volebných príspevkov 

- kandidát na primátora mesta maximálne 1 strana formát A4. 

- kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva maximálne ½ strany formát A4. 

c) Termín redakčnej uzávierky do 12.10.2018; doručenie e-mailom na adresu: 

lucia.dorkova@krompachy.sk 

d) Termín vydania mimoriadneho čísla Krompašského spravodajcu do 22.10.201. 

e) Zodpovednosť za obsahovú stránku volebného príspevku nesie zadávateľ volebného 

príspevku.  

3) Podmienky vysielania volebných príspevkov v mestskom rozhlase nasledovne: 

a) Odplatne,  úhrada do pokladne mestského úradu do 28.10 2018, 

- vysielanie jedného volebného príspevku - 5,00 €, 

b) Rozsah vysielania volebného príspevku - nahratý propagačný spot na CD nosiči alebo 

USB kľúči v dĺžke maximálne 3 minút; doručiť na Mestský úrad v Krompachoch, 

prízemie č. dverí 6, kontaktná osoba Mgr. Lucia Ďorková tel.: 053/419 22 19 

c) Termíny vysielania:  

pracovné dni od 29.10.2018 do 7.11.2018 

d) Čas vysielania:  od 15.00 hodiny; v odôvodnených prípadoch, napr.: rozlúčka 

so zosnulým a. i., bude čas vysielania upravený.  

e) Poradie vysielania: 

1. kandidáti na primátora mesta v abecednom poradí 

2. kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva v poradí 

- politické subjekty podľa abecedného poradia 

- nezávislí kandidáti podľa abecedného poradia 

4) Podmienky prenajímania miestností za účelom vedenia volebnej kampane formou 

organizovania verejných zhromaždení nasledovne: 

mailto:lucia.dorkova@krompachy.sk
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a) Zasadacia miestnosť Mestského úradu v Krompachoch   

- nájomné v pracovných dňoch - 20 €/hod. 

- nájomné mimo pracovných dní – 40 €/hod. 

- použitie videoprojektora – 4 €/hod. 

- použitie ozvučenia – 4 €/hod. 

b) Divadelná sála v Dome kultúry v Krompachoch 

- nájomné v pracovných dňoch - 30 €/hod. 

- nájomné mimo pracovných dní - 40 €/hod. 

c) Žiadosť na prenájom miestnosti je potrebné písomne predložiť do podateľne mestského 

úradu na predpísanom tlačive  najmenej 5 pracovné dni pred plánovaným verejným 

zhromaždením. Tlačivo je prílohou Smernice primátora mesta č. 2/2017 o krátkodobom 

prenajímaní zasadacích miestností; tlačivo žiadosti sa nachádza u informátorky na 

prízemí budovy mestského úradu a na webovom sídle Mesta Krompachy: 

https://www.krompachy.sk/files/00004192/1493798171.pdf 

d) Nájomné sa uhrádza dopredu do pokladne mestského úradu.   

e) Ďalšie podmienky prenájmu miestností sú určené Smernicou primátora mesta č. 2/2017 

o krátkodobom prenajímaní zasadacích miestností. 

f) Pri organizovaní tejto formy vedenia volebnej kampane je potrebné postupovať 

v zmysle ust. zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v platnom znení, t.j. 

zabezpečiť splnenie ohlasovacej povinnosti voči mestu. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/B.26: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 2010 – 2018 (2020). 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 
 

https://www.krompachy.sk/files/00004192/1493798171.pdf
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2017 – SKI PLEJSY a.s., Košice. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2017 – EKOVER s.r.o., Spišské Vlachy. 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2017 – PVS a.s., Poprad. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2017 – PO WOPAX s.r.o., Krompachy. 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 
 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2017 – KROMSAT s.r.o., Krompachy. 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2017 – Termokomplex s.r.o., Krompachy. 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2017 – Mestské lesy s.r.o., Krompachy. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2017 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2018. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Alene DACHOVEJ. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Anne KRAKOVEJ. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Udelenie ocenenia „Cenu primátora mesta Krompachy“ Ružene KYSEĽOVEJ. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Helene BÖHMEROVEJ. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.14: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Udelenie Ďakovného listu za získanie titulu Majsterky Európy v športovej streleckej disciplíne 

skeet Lucii KOPČANOVEJ. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.15: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu pre MsZ o výsledku kontroly:  

- jednotlivých položiek rozpočtu za spracované projektové dokumentácie v roku 2017 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

      

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.16: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Súhrnu správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30.6.2018. 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.17: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Centra voľného času PRIMA, SNP 39, 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.18: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Výročnú správu Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2017. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

 



24 
 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.19: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k určeniu podmienok volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí dňa 10. novembra 2018  prostredníctvom mestského rozhlasu, Krompašského 

spravodajcu a prenajímania miestností za účelom viesť volebnú kampaň formou 

organizovania verejných zhromaždení. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.20: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Dôvodovú správu k aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 

2010 – 2018 (2020). 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.21: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informatívnu správu k stavbe „Modernizácia verejnej budovy v Krompachoch za účelom 

zníženia energetickej náročnosti“  - Hasičská zbrojnica. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/C.22: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k oprave strechy Komunitného centra nad spoločenskou miestnosťou – 

havarijný stav. 

  
V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/D.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 26  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4.000,00 

EUR presunom finančných prostriedkov  z položky Údržba zariadení, servis PC (Program 3, 

Podprogram 3.2. Interné informačné služby) na položku Stolnotenisová herňa (Program 9, 

Podprogramu 9.5. Stolnotenisová herňa) 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/D.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 27  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.000,00 

EUR presunom finančných prostriedkov  z položky Údržba budovy MsÚ (Program 14, 

Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) na položku Propagácia 

mesta – vianočné trhy a silvestrovské oslavy (Program 10, Podprogramu 10.1., Prvok 10.1.1. 

Vianočné programy) 

 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 48 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2018 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 48/D.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 31  – úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 

27.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na 

projekty (Program 1, Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie) na položku 

Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk a budov (Program 1, Podprogram 1.2., Prvok 

1.2.1. Investičné akcie) 
 

V Krompachoch 22. augusta 2018 

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 


