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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Slávka ŠMIDOVÁ 

členovia  -  Ľuboš  ONTKO 

     Matúš  STANA      

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí: 

podpredsedu komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na ochranu verejného 

záujmu a pre vybavovanie sťažností na volebné obdobie 2018 – 2022:  

 

- Ing. Lívia KOZLOVÁ. 
 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/A.3: 

MsZ v Krompachoch volí: 

členov komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na ochranu verejného záujmu 

a pre vybavovanie sťažností na volebné obdobie 2018 – 2022:  

 

- MUDr. Marián HOJSTRIČ; 

- Ing. Eva DERDÁKOVÁ; 

- Bc. Matúš STANA; 

- Radovan ĎORKO. 
 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 53 -  úprava finančných prostriedkov pre rok 2018 pre školy 

prenesené kompetencie vo výške 14 490,-- €. 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 54 -  úprava finančných prostriedkov pre rok 2018 pre školy 

prenesené kompetencie vo výške 2 217,54 €. 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 55 -  úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 14 – 

administratíva, podprogramu 14.2 – ekonomická oblasť, prvku 14.2.1 – všeobecná pracovná 

oblasť vo výške 6 625,-- €. (podpora zamestnanosti podľa § 54, § 52, §50i,j, § 51a). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 56 -  úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 12 – 

sociálna starostlivosť, podprogramu 12.5 – terénna sociálna práca a podprogramu 12.6 – 

sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb vo výške 1 927,-- €.  

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 57 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 14 – 

administratíva, podprogramu 14.2 – ekonomická oblasť, prvku 14.2.1 – všeobecná pracovná 

oblasť vo výške 260,-- €. (chránená dielňa informátor). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 58 -  úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 10 – 

kultúra, podprogramu 10.2 kultúrna infraštruktúra, prvku 10.2.1 mestská knižnica  vo výške 

90,-- €. (noviny, časopisy). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 59 -  úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 6 – 

odpadové hospodárstvo vo výške 12 800,-- € - na čistenie verejných priestranstiev. 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 60 -  úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov presunom 

finančných prostriedkov z programu 6 - odpadové hospodárstvo do programu 4 – služby 

občanom, vo výške   5 000,-- € (zásobovanie pitnou vodou. 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 61 -  úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 12 - 

sociálna starostlivosť  v čiastke 40 000,-- € - osobitný príjemca. 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 62 -  úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov presunom 

finančných prostriedkov z programu 12 – sociálna starostlivosť do programu 8 - vzdelávanie 

v čiastke 650,-- € (školský úrad). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 63 -  úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 10 – 

kultúra, podprogramu 10.2 kultúrna infraštruktúra, prvku 10.2.1 mestská knižnica  vo výške   

329,-- €.(plat, odvody). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 64 -  úprava rozpočtu v bežných výdavkoch  v rámci programu 9 – 

šport,  v čiastke 200,-- € - (multifunkčné ihrisko odvody). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 65 -  úprava finančných prostriedkov pre rok 2018 pre školy - 

originálne kompetencie   vo výške 2 135,- €. 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 66 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 14 – 

administratíva, podprogramu 14.1. – správa MsÚ, prvku 14.1.2. – výdavky spojené s činnosťou 

MsÚ v čiastke 6 600,-- € (kancelárske potreby, všeobecný materiál, všeobecné služby). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 67-úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 16 139,-- € 

- program 13 – bývanie, podprogram 13.3. –náklady na 15 b.j., podprogram 13.4  - náklady na 

42 b.j. a podprogram 13.5. – náklady na byty BHMK.  

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 68 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 6 – 

odpadové hospodárstvo, podprogramu 6.1. – zber a zneškodňovanie odpadu, prvku 6.1.4. –

zberný dvor vo výške 5 600,-- € - (zberný dvor – prevádzka). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 69 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 5 – 

bezpečnosť, právo a poriadok, podprogramu 5.1 – verejný poriadok a bezpečnosť v čiastke 

2060,-- € (občianska hliadka – plat, odvody). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 70 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 14 – 

administratíva, podprogramu 14.2. – ekonomická oblasť v čiastke 1 550,-- € technické služby, 

plat a náhrada príjmu). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 71 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch  v rámci programu 5 – 

bezpečnosť, právo, poriadok, podprogramu 5.3. – protipožiarna ochrana v čiastke 200,-- € 

(všeobecný materiál, vybavenie). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 72 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 5 – 

bezpečnosť, právo a poriadok, podprogramu 5.1 – verejný poriadok a bezpečnosť, prvku 5.1.1. 

– činnosť mestskej polície v čiastke 2 840,-- € (údržba budovy, plat a odvody). 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 74 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov presunom 

finančných prostriedkov z programu 2 – propagácia a marketing do programu 14 – 

administratíva v čiastke 4 000,-- € (dohody). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 75 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov presunom 

finančných prostriedkov z programu 6 – odpadové hospodárstvo do programu 4 – služby 

občanom v čiastke 1 640,-- € (stavebný úrad plat, odvody, náhrada príjmu). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/NZ zo dňa 29.4.2013 

uzatvorenej medzi mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou EKOVER, spol. 

s.r.o. so sídlom na ul. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy ako nájomcom, predmetom ktorého je 

úprava Článku II, ods. 1 – Doba nájmu do 28. februára 2019  na základe poslaneckého návrhu 

Ing. Evy Derdákovej. 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová uznesenie č. 3/B.23 nepodpísala 

UZNESENIE č. 3 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. decembra 2018 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 73 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v rámci programu 14 – 

administratíva, podprogramu 14.1. – správa MsÚ v čiastke 1 556,-- € (platy funkcionárov, 

jubileá, odvody do fondov). 

 

V Krompachoch 28. decembra 2018 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 


