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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení - poslanci MsZ: 

predseda   -  Ľuboš   ONTKO 

členovia  -  Alžbeta PERHÁČOVÁ 

     Matúš    STANA 

                

V Krompachoch 28. apríla 2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

program 27. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  dňa 28. apríla 2021. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako predávajúcim a Ondrejom Petrušom s 

manželkou Ľudmilou Petrušovou, bytom Kúpeľná́ ulica 1152/16, Krompachy ako kupujúcimi, 

predmetom ktorej je predaj nehnuteľností – pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch - parcela C 

KN 3477/2, ostatná́ plocha s výmerou 143 m2, odčlenená́ od parcely C KN 3477, lesný́ pozemok s 

výmerou 205.573 m2 v zmysle geometrického plánu č. 112/2018 zo dňa 04.12.2018 spracovaného 

Ing. Pavlom Kostelníkom, geodetom, za kúpnu cenu vo výške 715,00 € (5,00 EUR za m2) a táto 

bude zaplatená najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
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Predaj pozemku bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8   písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 25/B.2 zo dňa 24.2.2021, z dôvodu 

dodatočnej legalizácie stavby oporného múra zrealizovaného kupujúcimi za rodinným domom v záujme 

zabezpečenia ochrany zdravia a majetku. Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri 

predaji uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný́ účel s dôrazom na jeho následné́ efektívne využitie.  

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení́ o schválení́ 

prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 pre projekt s názvom „ 
Energetické audity verejných budov v meste Krompachy “, pričom ciele projektu sú v 

súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 2.500,00 € t.j. min. 5% z 
celkových oprávnených výdavkov 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými. 
 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65 pre projekt s názvom 
“Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Krompachy prostredníctvom adaptácie 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 20.000,00 € t.j. min. 5% z 
celkových oprávnených výdavkov 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zníženie nájomného o 40 % za obdobie od 15.12.2020 – 15.4.2021, pre subjekt: Paula Salanciová, 

Lorencova 8, Krompachy a prevádzku: Reštaurácia Melódia, Námestie slobody 2, Krompachy v 

objekte Domu kultúry v Krompachoch,  z dôvodu uzavretia prevádzok na základe prijatých opatrení 

vlády a sťaženého užívania prevádzok, v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia 

COVID-19, na základe žiadosti predloženej nájomcom.   

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 2: 
úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2 500,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov z položky Kultúrna činnosť (Program 10., Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia, 

Prvok 10.1.3. Kultúrna činnosť ), na položku Príspevky združeniam a asociáciám – členské   

(Program 1., Podprogram 1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách ).   

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 26 ods. 3, §27 ods. 3  stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky 02/2020  územného plánu 

mesta Krompachy,  vypracované  Ing. arch. Jánom Pastiranom.   

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre FK Pokrok Krompachy vo výške 30 000,-- 

€. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre Basketbalový klub Kovohuty Krompachy 

s.r.o. vo výške 1 500,-- €. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre MŠK Krompachy  v celkovej výške 4 000,-- 

€, s rozdelením: Freeride klub- 2 000,-- €; Turistický prechod Krompašskými vrchmi – 200,-- €; 

60 rokov organizovanej turistiky v Krompachoch – 500,-- €; Turistický oddiel mládeže – 400,-- €; 

Regióny bližšie srdcu – 300,-- €; Cyklistické preteky do vrchu – 400,-- €; Revitalizácia lesoparku 

– 200,-- €. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre MŠK STO Krompachy  vo výške 2 800,-- 

€. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre Sparťanskú tréningovú skupinu  vo výške 

1 500,-- €. 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre Triatlon – duatlon – maratón klub  

Krompachy  vo výške 1 500,-- €. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre Gymnázium Krompachy  vo výške 1 000,-- 

€. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre FS Krompašan  v celkovej  výške 2 000,-- € 

z toho: činnosť DFS Krompašanček na rok 2021 – 1 500,-- €; činnosť FS Krompašan na rok 2021 

– 500,-- €. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotáciu z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2021 pre Dobrovoľný hasičský zbor  Krompachy  vo 

výške 700,-- €. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch za obdobie od 1. marca 2020 

do 31. marca 2021. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  mesta 

Krompachy podľa stavu k 31.12.2020. 
 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu  o výsledkoch kontroly:  

 Hospodárenie v Školskej jedálni pri Materskej škole, Krompachy, Hlavná 3 v roku 2020. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 

1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o prerokovaní návrhu „Zmeny a doplnky 02/2020  územného plánu mesta Krompachy“  

vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a 

stavebného zákona Ing. Emíliou Hudzíkovou. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

výsledok preskúmania návrhu „Zmeny a doplnky 02/2020  územného plánu mesta Krompachy“  

Okresným úradom  Košice, odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrenom v liste č.OU-KEO-

OVBP1-2021/ 014995-002 zo dňa  12.04.2021.1.3.2014  
7.10.2008 

V Krompachoch 28. apríla 2021    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.1: 

MsZ v Krompachoch súhlasí: 

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach  vnesených v procese 

prerokovania  zmien a doplnkov 02/2020  územného plánu mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

podľa § 27 ods.  3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 

zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 6,  § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR  č. 369/1990 

Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Krompachy  č. 3/2021,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestského zastupiteľstva č. 5/2002 

o záväzných častiach územného plánu mesta Krompachy  v znení VZN č. 9/2011. 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.2: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, v súlade s § 4 ods. 3 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 5 ods. 1 a § 6 

ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov, na  Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2021  , ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov. 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/F.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

prostredníctvom poverenej obstarávateľky pre Zmeny a doplnky 02/2020  územného plánu 

mesta Krompachy splniť úlohy podľa ust. § 28 ods.1, § 28 ods.4, § 28 ods.5 stavebného  zákona,  

ktoré  vyplývajú zo  schválenia tohto dokumentu v termíne tak, ako to ukladá stavebný zákon, t.j. 

do 3 mesiacov. 

         Termín: v texte 

         Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/G.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Podľa § 20f ods. 1 písm. a), ods. 5, § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zrušuje – dobrovoľne rozpúšťa Združenie obcí - Ekospiš, združenie 

obcí, so sídlom: Maurerova 56/51, 05342 Krompachy, Slovenská republika, IČO: 50249495 (ďalej 

ako „združenie“), súhlasí so vstupom združenia do likvidácie, vymenováva likvidátora združenia – 

Ing. Jozefa Perháča, a to všetko s účinnosťou od 1.6.2021. 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/H.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje primátorku mesta: 

hlasovať na valnom  zhromaždení združenia v súlade s uznesením MsZ v Krompachoch č. 27/G.1 

zo dňa 28. apríla 2021.  
 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja časti pozemkov na Lorencovej ulici v Krompachoch  – parcela E-KN 72501/4, druh 

pozemku: ostatná plocha s výmerou 886 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, 

okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy a pozemku parcela E-KN 70575/2, druh pozemku: 

záhrada s výmerou 760 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská 

Nová Ves, obec: Krompachy vo výmere 30 m2. 
 

 
V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja pozemku na Mlynskej ulici v Krompachoch  – parcela C-KN 520/8, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 33 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely C-KN 520/1, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 19.148 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 

pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy, na základe geometrického plánu 

č. 8/2021, vypracovaného Ing. Štefanom Gondom, geodetom.  
 
 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.1: 

MsZ v Krompachoch nesúhlasí: 

s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: Výstavba 

zdroja tepla pre budovu Krytej plavárne v Krompachoch (kód ŽoNFP NFP310040R770) v rámci 

výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2018-41. 
 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 28. apríla 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/K.1: 

MsZ v Krompachoch neuznáša sa: 

na Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách 

za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. 

V Krompachoch 28. apríla 2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

Primátorka mesta uznesenie nepodpísala z dôvodu vysokých nákladov mesta na poskytovanie 

opatrovateľskej služby. 
 


