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UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Slávka ŠMIDOVÁ 

členovia  -  Ľuboš  ONTKO 

     Oľga    DZIMKOVÁ 

  

V Krompachoch 30. septembra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

program zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizáciu projektu „Podpora 

budovania verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v meste Krompachy “ 

realizovaného v rámci výzvy 18409/2019-4210-36886, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 237,00 € 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
V Krompachoch 30. septembra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmluvu o založení združenia obcí (ďalej ako „zmluva o založení združenia“), ktorou sa 

zakladá združenie obcí – CYKLO - HORNÁD, združenie obcí, so sídlom: Námestie Slobody 

115/1, 053 42 Krompachy (ďalej ako „združenie“),  a súhlasí so zmluvou o založení 

združenia a s právami a povinnosťami, ktoré zo zmluvy o založení združenia vyplývajú. 

 

 

V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Stanovy združenia, ktoré sú súčasťou zmluvy o založení združenia a súhlasí s právami 

a povinnosťami, ktoré zo Stanov vyplývajú. 

 

V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

a zároveň menuje Ing. Ivetu Rušinovú, ako osobu splnomocnenú na podanie návrhu                

na registráciu združenia. 

 

V Krompachoch 30. septembra 2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

a zároveň menuje ako členov správnej rady združenia, Ing. Ivetu Rušinovú, Ľubomíra Fifika, 

Jitku Puhallovú. 

 

 

V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

aby mesto Krompachy poskytlo združeniu ďalší členský príspevok za účelom zabezpečenia 

preukázania spolufinancovania projektu  - Cyklistický chodník KROMPACHY – 

KOLINOVCE – SPIŠSKÉ VLACHY, v zmysle výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR 

podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z.z. o poskytovaní dotácie na podporu rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky zo dňa 9.9.2019. 

 

V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

a zároveň súhlasí, aby združenie bezodplatne využívalo ako adresu sídla združenia, 

nehnuteľnosť – stavbu, súp. č. 115, ktorá nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Námestie 

Slobody 1, 053 42 Krompachy, a je vedená Okresným úradom Spišská Nová Ves, 

katastrálnym odborom, na LV č. 1, pre kat. územie Krompachy, mesto Krompachy, okres 
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Spišská Nová Ves, pričom nájomná zmluva bude uzatvorená po schválení dotácie alebo 

príspevku v zmysle výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa § 8 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 151/2019 Z.z. o poskytovaní dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky zo dňa 9.9.2019, názov projektu: Cyklistický chodník KROMPACHY – 

KOLINOVCE – SPIŠSKÉ VLACHY. 

 

V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva dopravy 

a výstavby SR za účelom realizácie projektu Vypracovanie projektovej dokumentácie 

stavby: „Cyklistický chodník Krompachy – Kolinovce – Spišské Vlachy“, ktorého cieľom sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Krompachy a platným programom  

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta; 

b)  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 7 500,00 €; 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

Rozpočtové opatrenie vo výške 10 000,-- € z položky program 7. Komunikácie podprogram 

7.2 dopravné značenie na položku program 7, podprogram 7.1 starostlivosť o mestské 

komunikácie prvok 7.1.1 oprava miestnych komunikácií a mostov. 

 

V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 30. septembra   2019 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje: 

primátorku mesta Krompachy uzatvoriť zmluvu o založení združenia, ktorej súčasťou sú 

priložené Stanovy a uhradiť združeniu prvý členský príspevok, v zmysle zmluvy o založení 

združenia. 

  

V Krompachoch 30. septembra 2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 


