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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Ľuboš ONTKO 

členovia  -  Oľga   DZIMKOVÁ 

     Igor    JENDRUCH 

 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

program 16. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 52: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 230,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Denné centrum seniorov – ostatné (Program 12., Podprogram 12.1. 

Prvok 12.1.1. Denné centrum seniorov), na položku Denné centrum seniorov – odvody a 

dohody (Program 12., Podprogram 12.1. Prvok 12.1.1. Denné centrum seniorov). 
 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 53: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.512,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky  Žiadosti o dotácie z EF (Program 3., Podprogram 3.3., Prvok 3.3.2 – 

Príprava žiadosti o dotácie), na položku Právne služby (12,00 EUR - Program 3., Podprogram 

3.1.) a na položku Všeobecné služby MsÚ (1.500,00 EUR - Program 14., Podprogram 14.1., 

Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ). 
 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 54: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 8.700,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položiek rozpočtu MsP - Odchyt túlavých psov (-2.000 EUR), Pracovné 

oblečenie (-2.550 EUR), Údržba budovy (-1.500 EUR), Príspevok na rekreáciu (-1.650), 

Platy, náhrada príjmu (-1.000 EUR) (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.1. Činnosť 

MsP), na položky Výdavky na motorové vozidlo (+1.200 EUR) a vybavenie a ostatné 

výdavky (+7.500 EUR) (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.1. Činnosť MsP). 
 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 55: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 500,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ (-350 EUR) (Program 14., 

Podprogram 14.1., Prvok 14.1.1.) a z položky § 50j plat (-150 EUR) (Program 14., 

Podprogram 14.2., Prvok 14.2.1.) na položku Výdavky na činnosť MsÚ – náhrada príjmu 

(+350 EUR) (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.1.) a na položku § 50j náhrada 

príjmu (+150 EUR) (Program 14., Podprogram 14.2., Prvok 14.2.1.) 

 

 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 56: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 7.000,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky  Údržba vodovodov, oprav fontány (-2.000 EUR) (Program 4., 

Podprogram 4.5., Prvok 4.5.1.) a z položky Čistenie vpustí mestskej kanalizácie (-5.000 

EUR) (Program 6., Podprogram 6.3. Údržba kanalizácie vo vlastníctve mesta), na položku 

Zásobovanie pitnou vodou (+7.000 EUR) (Program 4., Podprogram 4.5., Prvok 4.5.1. 

Dodávka vody). 
 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 57: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.000,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Technické služby - plat (Program 14., Podprogram 14.2., Prvok 

14.2.2.) na položku Technické služby - odchodné (+2.000 EUR) (Program 14., Podprogram 

14.2., Prvok 14.2.2. – Technické služby, HPP) na položku Koordinátor aktivačné práce § 52 

– plat a dohody (+1.000 EUR) (Program 14., Podprogram 14.2., Prvok 14.2.1. – Všeobecná 

pracovná oblasť). 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 58: 

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 68.922,00 EUR 

navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery bežné a vo 

výdavkoch v položke Školstvo prenesené kompetencie – bežné výdavky (Program 8., 

Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie). 
 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 59: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 275,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Školský úrad - príspevok na rekreáciu (Program 8., Podprogram 8.3. 

Spoločný školský úrad) na položku Školský úrad – ostatné (Program 8., Podprogram 8.3. 

Spoločný školský úrad).  
 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 60: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 309,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Multifunkčné ihrisko Pod Okrúhliskom – ostatné (-161 EUR) 

(Program 9., Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okrúhliskom) a z položky Detské 

ihriská (-148 EUR)  (Program 11., Podprogram 11.2. Detské ihriská) na položku 

Multifunkčné ihrisko Pod Okrúhliskom – odvody  (+32 EUR) a na položku Mestské 

športoviská – dohody (Program 9., Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okrúhliskom). 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 61: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 456,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Mestská knižnica – príspevok na rekreáciu (Program 10., 

Podprogram 10.2., Prvok 10.2.1. Mestská knižnica) na položku Mestská knižnica – stravné 

a nákup knižničného fondu (Program 10., Podprogram 10.2., Prvok 10.2.1. Mestská 

knižnica). 

 

 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 62: 

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 37.000,00 EUR 

navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery – vlastné 

príjmy (+7.000 EUR) a potraviny ŠJ (+30.000 EUR)  a vo výdavkoch v položke Školstvo 

originálne kompetencie – bežné výdavky (+37.000 EUR) (Program 8., Podprogram 8.2. 

Originálne kompetencie).  

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 63: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 200,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky  Softvérové vybavenie, podpora KORWIN (Program 3., Podprogram 

3.2. – Interné informačné služby), na položku Výdavky spojené s činnosťou MsÚ – telefónne 

a poštovné poplatky (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené 

s činnosťou MsÚ). 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 64: 

úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 1.756,00 EUR presunom 

finančných prostriedkov z bežných výdavkov z položky  Výpočtová technika, zabezpečovací 

systém budovy, dochádzkový systém (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. 

Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) do kapitálových výdavkov na položku Nákup nábytku 

a výpočtovej techniky a softvéru (Program 3., Podprogram 3.3., Prvok 3.3.1. Obstaranie 

majetku mesta). 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.15 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 65: 

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 5.466,00 EUR 

navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery – matričná 

činnosť a vo výdavkoch položke Matričná činnosť, plat, odvody a ostatné (Program 4., 

Podprogram 4.3. Matrika). 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 66: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 100,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky  Cestovné náhrady MsÚ (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 

14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) na položku BOZP, PO, ZS  (Program 14., 

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

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 67: 

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 1.731,00 EUR 

navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery – stavebný 

úrad a vo výdavkoch v položke Stavebný úrad, plat, odvody, ostatné a náhrada príjmu 

(Program 4., Podprogram 4.2. Stavebný úrad).  

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 



8 
 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 68: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 250,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Ochrana pred požiarmi - energie, voda (Program 5., Podprogram 5.3. 

Protipožiarna ochrana), na položku Ochrana pred požiarmi – všeobecné služby (Program 5., 

Podprogram 5.3. Protipožiarna ochrana). 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.19 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 69: 

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 45.998,00 EUR 

navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery – Občianska 

hliadka a vo výdavkoch položke Občianska hliadka – plat, odvody, ostatné (Program 5., 

Podprogram 5.1., Prvok 5.1.3. Občianska hliadka).  
 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 70: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 400,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky rozpočtu Kamerový systém – príspevok na rekreáciu (Program 5., 

Podprogram 5.1., Prvok 5.1.2. Kamerový systém), na položku Kamerový systém – ostatné 

(Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.2. Kamerový systém). 
 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 71: 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 825,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky rozpočtu Zberný dvor – príspevok na rekreáciu (Program 6., 

Podprogram 6.1., Prvok 6.1.4. Zberný dvor), na položku Zberný dvor – plat (Program 6., 

Podprogram 6.1., Prvok 6.1.4. Zberný dvor). 
 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov priznanie dotácie Mestu Prešov v sume 1 000 Eur, 

ktorá bude zaslaná na transparentný účet Mesta Prešov, účelovo určenej na odstránenie 

následkov mimoriadnej udalosti – výbuchu obytného domu. 
 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

• predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41  pre projekt s 

názvom „ Výstavba zdroja tepla pre budovu Krytej plavárne v Krompachoch “, pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným 

plánom obce; 

• zabezpečenie maximálneho povinného spolufinancovania projektu vo výške: 75.000,00 

€ t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1.500.000,00 €; 

• zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa; 

• zabezpečenie dofinancovania projektu z vlastných finančných zdrojov mesta 

Krompachy; 

• výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených 

výdavkov v dôsledku vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej 

medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu. 
 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

 

Uznesenie č. 50/B.4 zo dňa 24. októbra 2018, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 
 

• predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41  pre projekt s 

názvom „ Výstavba zdroja tepla pre budovu Krytej plavárne v Krompachoch “, pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným 

plánom obce; 

• zabezpečenie maximálneho povinného spolufinancovania projektu vo výške: 75.000,00 

€ t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1.500.000,00 €; 

• zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa; 

• zabezpečenie dofinancovania projektu z vlastných finančných zdrojov mesta 

Krompachy; 

• výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených 

výdavkov v dôsledku vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej 

medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu. 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. decembra 2019 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/D.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu spoločnosti SKI Plejsy a.s. Košice o ponuke predaja majetku spoločnosti – 

pozemky, hnuteľné veci a zariadenia  mestu Krompachy ako akcionárovi spoločnosti. 
 

 

V Krompachoch 27. decembra  2019 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 


