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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 
 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení - poslanci MsZ: 
predseda   -  Matúš STANA 
členovia  -  Oľga DZIMKOVÁ 
     Ľuboš ONTKO 
      
                               
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna  2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
program 38. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
V Krompachoch 22. júna 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna  2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Zmenu programu 38. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch: 

- body 18.1, 18.2 zaradiť za bod 6. 
 
V Krompachoch 22. júna 2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzavretie darovacej zmluvy medzi spoločnosťou STI, spol. s.r.o., Hlavná 74, 053 42 Krompachy, 
IČO: 00618900 ako darcom a Mestom Krompachy ako obdarovaným, predmetom ktorej je hnuteľný 
majetok – drevený altánok so štvorcovým pôdorysom 5,0x5,0m, zakrytým jednoduchou sedlovou 
strechou, ktorý je umiestnený v areáli Materskej školy na Hlavnej ulici č. 3 v Krompachy v hodnote 
6.174,51 EUR.  
 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
odňatie majetku mesta Krompachy zo správy Základnej škole s materskou školou na ulici SNP č. 
47 v Krompachoch, IČO: 42248809, zastúpenej Mgr. Máriou Žiltovou, riaditeľkou školy  podľa § 
6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s §10 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Krompachy podľa účtovného stavu k 30.06.2022 a to 
v rozsahu: 

• pozemok – parcela registra “C” KN č. 1665, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 864 
m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy,  

• pozemok – parcela registra “E” KN č. 73215, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 
1073 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy,  

 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
bezodplatné zverenie majetku mesta Krompachy do správy Základnej škole s materskou školou na 
ulici SNP č. 47 v Krompachoch, IČO: 42248809, zastúpenej Mgr. Máriou Žiltovou, riaditeľkou 
školy  podľa § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s 
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§10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Krompachy podľa účtovného stavu 
k 30.06.2022 a uzatvorenie Dodatku k Zmluve o výkone správy majetku a to v rozsahu: 

A. nehnuteľného majetku v celkovej zostatkovej hodnote 1.197.795, 06 EUR: 
• technické zhodnotenie majetku v rozsahu projektu: „Krompachy - rekonštrukcia a 

prístavba budovy MŠ na ul. SNP (ITMS2014+: 312061S852)“: 
• budova materskej školy so súp.č. 431, stojaca na parcele registra „C“ KN 
č. 1664/2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, 

• budova materskej školy so súp. č., 431, stojaca na parcele registra „C“ KN 
č. 1664/3, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy,  

• pozemok – parcela registra “C” KN č. 1664/1, zastavané plochy a nádvoria, s 
výmerou 1466 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy,  

• pozemok – parcela registra “C” KN č. 1664/2, zastavané plochy a nádvoria, s 
výmerou 338 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy,  

• pozemok – parcela registra “C” KN č. 1664/3, zastavané plochy a nádvoria, s 
výmerou 532 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy,  
 

• stavba so súp. č. 372, stojaca na pozemku registra „C“ KN č. 2503 a „C“ KN č. 
2505, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy. 

• pozemok – parcela registra “C” KN č. 2503, zastavané plochy a nádvoria, s 
výmerou 278 m2, zapísaný v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy,  

• pozemok parcela registra “C” KN č. 2505, záhrada, s výmerou 86 m2, zapísaný v 
liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy. 
 

B. hnuteľný majetok (drobný hmotný majetok) v celkovej zostatkovej hodnote 18.747, 29 
EUR 

• inv.č. 99-0580: stôl obdlžníkový  s farebnou hranou 120 cm (16 kusov) 
• inv.č. OTE-0292: stolička drevená – výška 34 cm (64 kusov) 
• inv.č. 99-0581: penové puzzle MAXI EVA (4 kusy) 
• inv.č. 99-0582: šatňa 8dvierková vysoká bez lavičky – LINE (8 kusov) 
• inv.č. 99-0583: lavička (8 kusov) 
• inv.č. 99-0584: nábytková zostava atyp (4 kusy) 
• inv.č. 99-0585: stolička drevená, oceľová konštrukcia (8 kusov) 
• inv.č. 99-0586: písací stôl s kontajnerom (5 kusov) 
• inv.č. 99-0587: skrinka so zámkom (4 kusy) 
• inv.č. 99-0588: varič elektrický SP-30ELS 2x2kW s podstavcom (1 kus) 
• inv.č. 99-0589: stôl ohrev. výdaj SV-3Z 3xGN1 1,4 kW (1 kus) 
• inv.č. 99-0590: stôl pracovný 1500x70x90 + polica nerezová (2 kusy) 
• inv.č. 99-0591: stôl umývací 1200x70x90+rez (1 kus) 
• inv.č. 99-0592: vozík servírovací 2 pol. 91x59x95 (4 kusy) 
• inv.č. 99-0593: stôl umývací 2000x70x90+drez  (1 kus) 
• inv.č. 99-0594: stôl pracovný 120x70x90 (1 kus) 
• inv.č. 99-0595: regál 100x70x170 antikor (1 kus) 
• inv.č. 99-0596: zmäkčovač vody NSC 14-S (1 kus) 
• inv.č. 99-0597: umývačka riadu Bosh SMS6ECI03E (1 kus) 
• inv.č. 99-0598: Bat Metalia 55808 drez teleskop (1 kus) 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
dočasnú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v súlade s § 20, ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Krompachy: nebytový priestor – miestnosť č. 1.02 s výmerou 32,63 
m2 na 1. nadzemnom podlaží objektu Základnej umeleckej školy so súp. č. 104, na ulici Mikuláša 
Šprinca,  stojacej na parcele registra „C“ KN č. 21, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 921 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer prenajať dočasne prebytočnú časť nehnuteľného majetku: nebytový priestor – 
miestnosť č. 1.02 s výmerou 32,63 m2 na 1. nadzemnom podlaží objektu Základnej umeleckej školy 
so súp. č. 104, na ulici Mikuláša Šprinca,  stojacej na parcele registra „C“ KN č. 21, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 921 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy.  

2. spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1. tohto 
návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: 
 
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 1,00 €/m2 ročne  z dôvodu, 
že žiadateľ, Centrum voľného času PRIMA Krompachy, so sídlom na ulici SNP 39, Krompachy, 
IČO: 35 556 293, ako rozpočtová organizácia mesta Krompachy s právnou subjektivitou 
kontinuálne vykonáva a usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie 
a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov využívania voľného 
času. Účelom využitia nebytových priestorov, ktoré v súčasnosti neprinášajú mestu žiaden príjem, 
bude výhradne zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu pre záujmové útvary Centra 
voľného času PRIMA Krompachy.  Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri 
prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na jeho následné efektívne 
využitie 
Výška nájomného je stanovené v súlade s §20, ods. 4, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Krompachy.  Doba nájmu -  10 rokov.  

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
trvalú prebyto čnosť časti nehnuteľného majetku v súlade s § 4 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Krompachy: 

• parcela registra „E” KN č. 91776/2, druh pozemku: orná pôda s výmerou 875 m2, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 2287, pre k.ú. Krompachy 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.9: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer predaja prebytočného nehnuteľného majetku - pozemku nachádzajúceho sa na Sadovej 
ulici v Krompachoch: 

• novo vytvorená parcela registra „C“ KN č. 146/3, druh pozemku: záhrada s výmerou 
152 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely registra „E“ KN č. 91776/2, druh pozemku: 
orná pôda s výmerou 875 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú Krompachy v 
zmysle geometrického plánu č. č. 61/2016 zo dňa 26.10.2016 na oddelenie pozemkov a 
určenie vlastníckeho práva, ktorý bol vyhotovený Ing. Petrom Šteinerom, geodetom, Za 
kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany, IČO: 33 984 051, autorizačne overený: Ing. Ladislavom 
Tichým, autorizovaným geodetom a kartografom zo dňa 27.10.2016, pričom tento 
geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym 
odborom, a to Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 10.11.2016 pod číslom 653/2021. 

 
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení) formou: 
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o vysporiadanie 
skutkového a právneho stavu k pozemkom tvoriacim dvor rodinného domu so súp. č. 
1135 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, Štefana Beniša a Slavomíry Benišovej, rod. 
Hajdukovej, za cenu vo výške 5,00 €/m2. Predmetnú nehnuteľnosť vlastníci rodinného domu 
dlhodobo užívajú a obhospodarujú, tak ako ju nadobudli od pôvodných vlastníkov – rodičov 
žiadateľa. Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného 
dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný 
účel s dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
trvalú prebyto čnosť časti nehnuteľného majetku v súlade s § 4 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Krompachy: 

• parcela registra „E” KN č. 91776/1, druh pozemku: orná pôda s výmerou 122 m2, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 2287, pre k.ú. Krompachy. 
 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.11: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer predaja prebytočného nehnuteľného majetku - pozemku nachádzajúceho sa na 
Sadovej ulici v Krompachoch: 

• parcela registra „E” KN č. 91776/1, druh pozemku: orná pôda s výmerou 122 m2, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 2287, pre k.ú. Krompachy 

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení) formou: 
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o vysporiadanie 
skutkového a právneho stavu k pozemkom tvoriacim dvor rodinného domu so súp. č. 
1126 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, Jozefa Jánošíka a Jany Jánošíkovej, rod. 
Ondovej, za cenu vo výške 5,00 €/m2. Predmetnú nehnuteľnosť vlastníci rodinného domu dlhodobo 
užívajú a obhospodarujú. Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. 
nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji uvedeného 
pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.12: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
dočasnú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v súlade s § 20, ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Krompachy - parcela registra „E“ KN č. 90244, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v požadovanej 
výmere 31 m2. 

V Krompachoch 22. júna  2022    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 1 a ods. 9 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku nachádzajúceho 
sa na Banskej ulici v Krompachoch  – parcela registra „E“ KN č. 90244, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v predpokladanej výmere 31 
m2  
 
2. spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1. tohto 
návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: 
uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 1,00 €/m2 ročne  z dôvodu, že 
predmetný pozemok (v požadovanom rozsahu 31 m2) je toho času pre mesto Krompachy a pre 
plnenie jeho samosprávnych funkcii nevyužiteľný, t.z. dočasne prebytočný. Žiadateľka, Helena 
Bőhmerová je väčšinovou spoluvlastníčkou rodinného domu so súp. 136 v bezprostrednej blízkosti 
predmetnej nehnuteľnosti o ktorú sa dlhodobo stará a udržiava na vlastné náklady. V prípade 
schválenia prenájmu časti pozemku – parcela „E“ KN č. 90244 bude Helena Bőhmerová 
zabezpečovať údržbu pozemku na vlastné náklady s cieľom, aby nedochádzalo k poškodzovanie, 
resp. znehodnocovaniu pozemku pred jej rodinným domom. Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu 
osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na jeho 
následné efektívne využitie. 
Doba nájmu časti pozemku – 10 rokov. 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
dočasnú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v súlade s § 20, ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Krompachy - parcela registra „C“ KN č. 958/1, druh pozemku: 
ostatná plocha, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v predpokladanej výmere 35 m2 
        
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
 
1. zámer prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 1 a ods. 9 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku nachádzajúceho 
sa na Kúpeľnej ulici v Krompachoch  – parcela registra „C“ KN č. 958/1, druh pozemku: ostatná 
plocha, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v predpokladanej výmere 35 m2 pre 
účely vybudovania verejnej dostupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Presná výmera bude 
špecifikovaná na základe vypracovaného geometrického plánu. 
 
2. spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1. tohto 
návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 2,00 EUR m2/rok s nasledovnou 
podmienkou: 
- účel využitia pozemku:  vybudovania verejnej dostupnej nabíjacej stanice pre elektromobily 
 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Záverečný účet mesta Krompachy a celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 podľa     ust. § 16 
ods. 10 zákona 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom : 
   

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.17: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Prebytok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b)  a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona          č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy   v znení neskorších zmien 
a predpisov vo výške 419 186,49 EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) 
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zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 266 276,02 EUR, upravené v zmysle § 
16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy v znení 
neskorších zmien a predpisov o nevyčerpané  účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR t.j. 
cudzie prostriedky, ktoré sú pri usporiadaní prebytku z rozpočtu vylúčené vo výške 240 842,71 
EUR a finančné zábezpeky na účtoch mesta vo výške 62 844,81 EUR.   
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.18: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 381 775,05 EUR na tvorbu rezervného 
fondu. 
 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.19: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Príprava projektovej dokumentácie na rok 2022 
B1: Príprava projektovej dokumentácie: 
Názov investičnej akcie  Predpokladané 

finančné náklady 
rok 2022 /€/   

1 Aktualizácia projektu - Jedáleň a kuchyňa ZŠ na ul. SNP 2 350,00 € 

2 Podzemné kontajnery (PD + geodetické zameranie) 10 500,00 € 
3 Rozšírenie ZŠ SNP - 10 tried a telocvičňa 57 000,00 € 
4 Projekt inžinierskych sietí  - IBV nad Sadovou ulicou 14 000,00 € 

5 Projekt inžinierskych sietí  - IBV Banícka štvrť 11 280,00 € 
6 Rekonštrukcia krytej plavárne v Krompachoch 15 000,00 € 
7 Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov na ulici Stará 

maša a Stará cesta 
1 650,00 € 

22 Statické posudky konštrukcií v meste - mosty a oporné múry 5 000,00 € 
9 Projekt dopravného značenia v meste Krompachy 7 000,00 € 

10 Obnova NKP – železiareň, zlievareň (PD, vyjadrenia, vytýčenie 
sietí) 

13 000,00 € 

11 Projekčné práce na preložke káblových vedení – NKP Hámor 4 000,00 
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12 Vybudovanie chodníka na ul. Námestie slobody  720,00 € 

13 Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste 
Krompachy 

15 360,00 € 

14 Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné 
športovo-kultúrne zariadenie - Úprava ochozu 

1 800,00 € 

15 PD – OZE Krytá plaváreň 6 000,00 € 
16 Spracovanie PD podľa vyhlásených výziev v roku 2021 12 840,00 € 
Spolu 177 500,00 EUR 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.20: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Realizácia stavieb - projekty NFP na rok 2022 
B2: Realizácia stavieb - projekty NFP: 

Názov investičnej akcie  Predpokladané 
finančné 
náklady 
DOTÁCIE /€/   

Predpokladané 
finančné náklady 
VL. ZDROJE /€/   

Predpokladané 
finančné 
náklady 
CELKOM /€/   

1 Integrovaná infraštruktúra v meste 
Krompachy, Wifi pre Teba 

12 350,00 € 2 307,00 € 14 657,00 € 

2 KROMPACHY - Rekonštrukcia a 
prístavba objektu zariadenia 
starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa 

237 200,52 € 60 000,00 € 297 200,52 € 

3 Podpora  dobudovania základnej 
technickej infraštruktúry v meste 
Krompachy 

1 039 141,91 € 420 640,09 € 1 459 782,00 € 

4 Podpora prístupu k pitnej vode v 
prostredí marginalizovaných 
rómskych komunít v meste 
Krompachy 

49 731,54 € 5 785,01 € 55 516,55 € 

5 Denný stacionár a denné centrum 
seniorov v meste Krompachy  

64 997,00 € 30 000,00 € 94 997,00 € 

6 Energetické audity verejných 
budov v meste Krompachy 

40 296,72 € 2 120,88 € 42 417,60 € 

7 Dotácia na podporu plnenia funkcií 
rodiny § 2 písm k) - inkluzívne 
ihrisko  

34 600,00 € 50 688,59 € 85 288,59 € 

8 Prestavba rozostavaného zimného 
štadióna na multifunkčné 
športovo-kultúrne zariadenie 

93 905,50 € 111 833,69 € 205 739,19 € 
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9 Rezerva na nepredvídané výdavky 
v súvislosti s implementáciou 
projektov 

0,00 € 736,74 € 736,74 € 

10 Rekonštrukcia športovej 
infraštruktúry v meste Krompachy 

76 000,00 € 90 000,00 € 166 000,00 € 

11 Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Mestského úradu v 
Krompachoch 

573 590,07 € 60 000,00 € 633 590,07 € 

12 Okruhlisko – chodník, ochoz  60 000,00 € 60 000,00 € 

Spolu 2 221 813,26 € 894 112,00 € 3 115 925,26 € 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.21: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Realizácia stavieb - vlastné zdroje na rok 2022 
B3: Realizácia stavieb - vlastné zdroje 
Názov investičnej akcie Predpokladané 

finančné 
náklady 
KAPITÁLOVÉ 
/€/   

Predpokladané 
financovanie 

1 Rekonštrukcia strechy mestskej budovy na 
ul. 29. augusta (PD+realizácia) a Stará 
Maša (PD) 

50 000,00 € 
55 000,00 € 

Fond bývania,  
Rezervný fond 

2 Zateplenie 15 b.j. na ul. Námestie slobody 
(projektová dokumentácia + realizácia) 

100 000,00 € 
21 000,00 € 

Fond bývania 
Rezervný fond 

3 Rekonštrukcia priestorov krytej plavárne 75 000,00 € Vlastné zdroje 

4 Rekonštrukcia vodovodu na Maurerovej 
a Cintorínskej  ulici 

50 000,00 € Vlastné zdroje 

5 Vybudovanie chodníka na ul. Námestie 
slobody 

25 000,00 € Vlastné zdroje 

6 Stojisko pre podzemné kontajnery na 
Cintorínskej ulici 

14 000,00 € Vlastné zdroje 

7 Oporný múr - Štúrova ulica 80 335,00 € 
 
30 000,00 € 

Rezervný fond-
Uzn.35/D.9 
Rezervný fond 

8 Rázusova ulica – odvodnenie 12 000,00 € Rezervný fond 

Spolu 512 335,00 € 
 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.22: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2022 vo výške 350 500€ na:  
-  kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu podľa schváleného plánu investičných 

akcií  v roku 2022 vo výške 22 500 € 
-  kapitálové výdavky na stavbu Rekonštrukcia strechy 29.aug., Stará Maša vo výške 55 000 € 
-  kapitálové výdavky na stavbu Rekonštrukciu rekonštrukcia oporného múru Štúrova 
  vo výške 30 000€ 
-  kapitálové výdavky na vlastné prostriedky na projekty v celkovej výške 210 000 €: 

• Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy 90 000€ 
• Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch 60 000 € 
• Okruhlisko – chodník, ochoz 60 000 € 

- kapitálové výdavky na stavbu Rekonštrukcia 15-bytovej jednotky vo výške 21 000 € 
- oprava havarijného stavu Rázusova ulica - odvodnenie - vo výške 12 000 € 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.23: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zmenu rozpočtu mesta č. 2/2022 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 5: 
Rozpočtové opatrenie č. 5: 
 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 
14   ods. 2, písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov - povolené prekročenie a viazanie príjmov 
a výdavkov bežného rozpočtu - úprava príjmov a výdavkov bežného rozpočtu vo výške 30.000€,  
podľa predloženého rozpočtového opatrenia v rámci: 
 
Ostatné príjmy– na položku  Ostatné príjmy –  (finančné prostriedky z Dohody o ukončení 
platnosti ZoD zo dňa 18.03.2022, uzatvorenej 2.5.2022)  +30.000€  
Bežné výdavky – na položky:   

• 630 energie, vodné, stočné, verejné WC (+5.000 €) (Program:14. Administratíva, 
Podprogram:14.1 Správu MsÚ, Prvok: 14.1.2 Výdavky spojené s  činnosťou mestského 
úradu)  

• 630 budovy v správe mesta (+9.000€) (Program:14. Administratíva, Podprogram:14.1 
Správu MsÚ, Prvok: 14.1.2 Výdavky spojené s  činnosťou mestského úradu)  

• 630 krytá plaváreň (+10.000€)   (Program:9. Šport, Podprogram:9.2 Krytá plaváreň) 
• 630 dom kultúry energie (+6.000€) (Program:10. Kultúra Podprogram:10.2 Kultúrna 

infraštruktúra, Prvok:10.2.2. Dom kultúry) 



13 

 

 
 

Ekonomická 
klasifikácia 

príjmov 

Názov položky Schválen
ý 

rozpočet 
v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

292 Ostatné príjmy  Ostatné príjmy 
 
 

25 000,00 55 000,00 
(+30 000,00) 

 
FNC:01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 

 
Program Klasifikácia výdavkov podľa účelu Schválen

ý 
rozpočet 

v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

 
Program:14 
Administratíva 
Podprogram:14.1
Správa MsÚ 
Prvok:14.1.2 
Výdavky spojené 
s činnosťou MsÚ 
 

 
 
630 energie, vodné, stočné, verejné WC 

 
 

35 000,00 

 
 

40 000,00 
(+5 000) 

Program:14. 
Administratíva 
Podprogram:14.1
Správa MsÚ 
Prvok:14.1.2 
Výdavky spojené 
s činnosťou MsÚ 
 

 
 
630 budovy v správe mesta 

 
 

50 000,00 

 
 

59 000,00 
(+9 000) 

 
FNC:08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 

Program Klasifikácia výdavkov podľa účelu Schválen
ý 

rozpočet 
v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

 
Program:9. Šport 
Podprogram:9.2 
Krytá plaváreň 
 

 
 
630 krytá plaváreň 

 
 

40 000,00 

 
 

50 000,00 
(+10 000) 

Program:10. 
Kultúra 
Podprogram:10.2 
Kultúrna 
infraštruktúra 
Prvok:10.2.2. Dom 
kultúry 
 

 
 
630 dom kultúry energie 

 
 

45 000,00 

 
 

51 000,00 
(+6 000) 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.24: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zmenu rozpočtu mesta č. 2/2022 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 6: 
Rozpočtové opatrenie č. 6: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 
14   ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy  a celkové výdavky, podľa predloženého 
rozpočtového opatrenia v rámci: 

• Bežné výdavky 640 školstvo originálne kompetencie (-1.978€) (Program:8. Vzdelávanie, 
Podprogram:8. Originálne kompetencie) 

• Kapitálové výdavky 710 kapitálové výdavky školstvo – (+1.978€)  (Program:8. 
Vzdelávanie, Podprogram:8. Originálne kompetencie) 

FNC: 09 VZDELÁVANIE 

Program Klasifikácia výdavkov podľa účelu Schválen
ý 

rozpočet 
v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

 
Program:8. 
Vzdelávanie 
Podprogram:8.2 
Originálne 
kompetencie 
 

 
 
640 školstvo originálne kompetencie 

 
 

1 600 000,00 

 
 

1 598 022,00   
(- 1978,00) 

FNC: 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 
Program Klasifikácia výdavkov podľa účelu Schválen

ý 
rozpočet 

v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

 
Program:8. 
Vzdelávanie 
Podprogram:8. 
Originálne 
kompetencie 
 

 
 
710 kapitálové výdavky školstvo 

 
 

0,00 

 
 

1 978,00 
(+1 978,00) 

 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.25: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zmenu rozpočtu mesta č. 2/2022 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 7: 
Rozpočtové opatrenie č. 7: 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14   
ods. 2, písm. b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov 
a finančných operácií. Úprava rozpočtu v rámci finančných operácií, bežných príjmov a kapitálových 
výdavkov – zapojenie zostatku účelovo určených cudzích prostriedkov z predchádzajúceho roka 
doposiaľ nezapojených do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem 
v príjmovej aj výdavkovej časti.  

Ekonomická 
klasifikácia 

príjmov 

Názov položky Schválen
ý 

rozpočet 

v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

450 Príjmy 
z ostatných 
finančných operácií 

Cudzie prostriedky z predchádzajúcich 
rokov 

 

 

0 

240 843,00 

(+240 843,00) 

320 Tuzemské 
kapitálové granty a 
transfery 

Dotácia – podpora plnenia funkcií 
rodiny 

 

 34 600,00 

0,00 

(- 34 600,00) 

 

Program Funkčná klasifikácia 

Ukazovateľ 

 

Schválen
ý 

rozpočet 

v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

 
Program:8. 
Vzdelávanie 
Podprogram:8.1 
prenesené 
kompetencie – 
základné 
vzdelávanie 
 

 
Bežné výdavky 
09 Vzdelávanie 
640 Školstvo prenesené kompetencie 

 
 

2 500 000,00 

 
 

2 614 714,00 
(+114 714,00) 

Program:12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram:12.4 
Osobitný príjemca 
Prvok: 12.4.1 
Rodinné prídavky 
 

 
Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
640 Osobitný príjemca – rodinné 
prídavky, výkon OP 

 
 

204 000,00 

 
 

209 194,00 
(+5 194,00) 
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Program:12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram:12.8 
Hmotná núdza 
školstvo 
 

 
Bežné výdavky 
09  Vzdelávanie 
640 Hmotná núdza – šk. pomôcky 
 
 

 
 
 

6 000,00 

 
 

75 364,00 
(+69 364,00) 

 

Program:10. 
Kultúra 
Podprogram:10.2 
Kultúrna 
infraštruktúra 
Prvok:10.2.1.: 
Mestská knižnica 
 

 
Bežné výdavky 
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 
630 nákup knižničného fondu 

 
 

1 800,00 

 
 

2 631,00 
(+831,00) 

Program: 12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram: 12.5. 
Terénna sociálna 
práca 

Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
610 terénna sociálna práca plat, náhrada 
príjmu 

 
 

86 340,00 

 
 

88 440,00 
(+2 100,00) 

Program: 12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram: 12.5. 
Terénna sociálna 
práca 

 
Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
620 terénna sociálna práca odvody 

 
 

30 640,00 

 
 

31 356,00 
(+ 716,00) 

Program:12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram: 12.3. 
Opatrovateľská 
služba v 
domácnostiach 

 
 
Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
600 opatrovateľská služba plat, náhrada 
príjmu 

 
 
 

115 350,00 

 
 
 

119 305,00  
(+ 3 955,00) 

Program:12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram: 12.3. 
Opatrovateľská 
služba v 
domácnostiach 

Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
620 opatrovateľská služba odvody 

 
 

41 700,00 

 
 

43 065,00 
(+1 365,00) 

Program:12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram:12.3.
Opatrovateľská 
služba v 
domácnostiach 

Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
630 opatrovateľská služba ostatné 

 
 

11 150,00 

 
 

11 711,00 
(+561,00) 

Program: 12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram: 12.9. 
Komunitné centrum 
Hornádska 

Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
610 komunitné centrum platy, náhrada 
príjmu 

 
 

40 020,00 

 
 

41 070,00 
(+1 050,00) 
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Program:12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram: 12.9. 
Komunitné centrum 
Hornádska 

Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
620 komunitné centrum odvody 

 
 

13 990,00 

 
 

14 217,00 
(+227,00) 

Program: 12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram: 12.6. 
Sociálne služby na 
zabezpečenie 
základných 
životných potrieb 

Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
610 starostlivosť o občanov – Maška 
plat, náhrada príjmu 

 
 

28 000,00 

 
 

28 700,00 
(+ 700,00) 

Program: 12. 
Sociálna 
starostlivosť 
Podprogram: 12.6. 
Sociálne služby na 
zabezpečenie 
základných 
životných potrieb 

Bežné výdavky 
10 Sociálne zabezpečenie 
610 starostlivosť o občanov – Maška 
odvody 

 
 
 

9 600,00 

 
 
 

9 810 
(+210,00) 

Program:14. 
Administratíva 
Podprogram:14.1 
Správa MsÚ 
Prvok:14.1.2 
Výdavky spojené 
s činnosťou MsÚ 
 

Bežné výdavky 
01 Všeobecné verejné služby 
630 voľby ostatné, SODB 

 
 

0,00 

 
 

4 407,00 
(+4 407,00) 

Program:8. 
Vzdelávanie 
Podprogram:8.3 
Spoločný školský 
úrad 
 

Bežné výdavky 
09 Vzdelávanie 
600 školský úrad plat, náhrada príjmu 

 
 

21 150,00 
 

 
 

21 273,00 
(+123,00) 

Program:4. Služby 
občanom 
Podprogram: 4.3. 
Matrika 

Bežné výdavky 
01 Všeobecné verejné služby 
600 matričná činnosť plat, náhrada 
príjmu 

 
27 550,00 

 
28 276,00 
(+726,00) 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.26: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zmenu rozpočtu mesta č. 2/2022 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 8: 
Rozpočtové opatrenie č. 8: 
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V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14   
ods. 2, písm. c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Navrhovaná zmena rozpočtu vo výške 426 500 € v rámci príjmových finančných operácií a 
kapitálových výdavkov – tvorba a čerpanie rezervného fondu, pričom celkové navýšenie 
predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu, podľa predloženého 
rozpočtového opatrenia v rámci: 
 

• 450 Príjmy z ostatných finančných operácií - Z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok 
hospodárenia (+350 500€) 

• 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery - Dotácia rekonštrukcia šatní futbalového 
štadióna (+76.000€) 

Na kapitálové výdavky:  

• 710 rekonštrukcia strechy 29. aug., Stará Maša (+55.000€) 
• 710 rekonštrukcia oporného múru Štúrova (+30.000€) 
• 710 vlastné prostriedky na projekty (+210.000€):  Rekonštrukcia športovej 

infraštruktúry v meste Krompachy 90 000€, Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Mestského úradu v Krompachoch 60000€, Okruhlisko – chodník, ochoz 60 000€ 

• 710 Rázusova ulica – odvodnenie (+12.000€) 
• 710 projektová dokumentácia (+22.500€) 
• 710 Rekonštrukcia 15-bytovej jednotky (+21.000€) 

Ekonomická 
klasifikácia 

príjmov 

Názov položky Schválen
ý 

rozpočet 
v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

450 Príjmy 
z ostatných 
finančných operácií 

Z prevodov z peňažných fondov obcí, 
prebytok hospodárenia 
 

 
925 000,00 

350 500,00 
(+1 275 500,00) 

320 Tuzemské 
kapitálové granty a 
tranfsfery 

Dotácia rekonštrukcia šatní 
futbalového štadióna 

0 76 000,00 
(+76 000,00) 

 
 

Program Funkčná klasifikácia 
Ukazovateľ 

 

Schválen
ý 

rozpočet 
v  € 

Návrh na 
úpravu 

v  € 

 
Program:1. 
Plánovanie, 
manažment a 
kontrola 
Podprogram:1.2: 
Plánovanie 
Prvok: 1.2.1: 
Investičné akcie 
 

 
Kapitálové výdavky 
04 Ekonomická oblasť 
710 rekonštrukcia strechy 29. aug., 
Stará Maša 

 
 

50 000,00 

 
 

105 000,00 
(+55 000,00) 
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Program:1. 
Plánovanie, 
manažment a 
kontrola 
Podprogram:1.2: 
Plánovanie 
Prvok: 1.2.1: 
Investičné akcie 
 

 
Kapitálové výdavky 
04 Ekonomická oblasť 
710 rekonštrukcia oporného múru 
Štúrova 
 

 
 

80 335,00 

 
 

110 335,00 
(+30 000,00) 

Program:1. 
Plánovanie, 
manažment a 
kontrola 
Podprogram:1.2: 
Plánovanie 
Prvok: 1.2.1: 
Investičné akcie 
 

Kapitálové výdavky 
04 Ekonomická oblasť 
710 vlastné prostriedky na projekty 
 

 
 
 

718 112,00 

 
 

928 112,00 
(+210 000,00) 

 
Program:1. 
Plánovanie, 
manažment a 
kontrola 
Podprogram:1.2: 
Plánovanie 
Prvok: 1.2.1: 
Investičné akcie 
 

 
Kapitálové výdavky 
04 Ekonomická oblasť 
710 Razúsova ulica - odvodnenie 

 
 

00,00 

 
 

12 000,00 
(+12 000,00) 

Program:1. 
Plánovanie, 
manažment a 
kontrola 
Podprogram:1.2: 
Plánovanie 
Prvok: 1.2.1: 
Investičné akcie 
 

Kapitálové výdavky 
04 Ekonomická oblasť 
710 projektová dokumentácia 
 

 
 

155 000,00 

 
 

177 500,00 
(+22 500,00) 

Program:1. 
Plánovanie, 
manažment a 
kontrola 
Podprogram:1.2: 
Plánovanie 
Prvok: 1.2.1: 
Investičné akcie 
 

Kapitálové výdavky 
04 Ekonomická oblasť 
710 Rekonštrukcia 15-bytovej jednotky 

 
 

100 000,00 

 
 

121 000,00 
(+21 000,00) 

 
Navrhovanými úpravami sa menia celkové príjmy  a celkové výdavky schváleného rozpočtu v rovnakom 
objeme. 

 
PRÍJMY 
 Schválený rozpočet 

2022 
Rozpočet po 1. 

zmene 
Rozpočet po 2. 

zmene 

Bežné príjmy 8.064.803€ 8.064.803€ 8.094. 803€ 

Kapitálové príjmy 4.554.522€ 4.554.522€ 4.595.922€ 
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Príjmové fin. operácie 1.301.000€ 1.401.000€ 1.992.343€ 

Podnikateľská činnosť 1.280€ 1.280€ 1.280€ 
PRÍJMY SPOLU: 13.921.605€ 14.021.605€ 14.684.348€ 

 
 VÝDAVKY 
 Schválený rozpočet 

2022 
Rozpočet po 1. 

zmene 
Rozpočet po 2. 

zmene 

Bežné výdavky 8.065.485€ 8.065.485€ 8.299.750€ 

Kapitálové výdavky 5.697.969€ 5.797.969€ 6.226.447€ 
Výdavkové fin. operácie 157.553€ 157.553€ 157.553€ 

Podnikateľská činnosť 598€ 598€ 598€ 
VÝDAVKY SPOLU: 13.921.605€ 14.021.605 14.684.348€ 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.27: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
plán opráv nebytových priestorov na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.28: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽPPO4-SC441-2019-
53/BBY6, uzatvorenej medzi mestom Krompachy ako prijímateľom a Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľom, predmetom ktorej je implementácia projektu: 
Energetické audity verejných budov v meste Krompachy (ITMS2014+: 310041BBY6).  

 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.29: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

• predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61 pre projekt s názvom: 
“ Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch“, pričom 
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 
obce 

• zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 12.500,00 € t.j. min. 5% z 
celkových oprávnených výdavkov 

• zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými z vlastného rozpočtu 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.30: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej výzvy Environmentálneho 
fondu na činnosť L8: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov za 
účelom realizácie projektu „Zateplenie Materskej školy na Hlavnej ul. 3 
v Krompachoch“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Krompachy 
a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta; 

2) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 12.193,66 €; 

3) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.31: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Materskej školy, Hlavná 3, Krompachy  
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   Školská jedáleň z 88 899 € na hodnotu 92 059 €  
 
 schválený úprava spolu 
Zdroj financovania rozpočet   upravený 
41 dotácia z mesta - ŠJ 59 199,00 1 182,00 60 381,00 
72 f dotácia - potraviny (rodič) 17 000,00 0,00 17 000,00 
111 dotácia potraviny (štát) 5 500,00 0,00 5 500,00 
1AC1, 1AC2 0,00 0,00 0,00 
41 kapitálové výdavky 0,00 1 978,00 1 9722,00 
72 vlastné príjmy 7 200,00 0,00 7 200,00 

spolu 88 899,00 3 160,00 92 059,00 
Ukazovatele hlavných kategórií:    
610    Mzdy, platy, ostatné osobné 
vyrovnania 42 999,00   
620    Odvody do poistných fondov  15 871,00   
630    Tovary a služby  31 211,00   
640    Bežné transfery 0,00   
713    Kapitálové výdavky 1 978,00   
Spolu 92 059,00   

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.32: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, Krompachy 

z hodnoty 120 176,65 € na hodnotu 123 670,10 €  

 schválený úprava spolu 
Zdroj financovania rozpočet   upravený 
41 dotácia z mesta 93 575,00 3 493,45 97 068,45 
72b dotácia z obcí 1 000,00 0,00 1 000,00 
111 vzdelávacie poukazy 20 064,00 0,00 20 064,00 
131 L presun z predchádz. roka - vzd. pouk. 3 538,65 0,00 3 538,65 
72 vlastné príjmy  2 000,00 0,00 2 000,00 

spolu 120 176,65 3 493,45 123 670,10 
 
 
Ukazovatele hlavných kategórií:    
610    Mzdy, platy, ostatné osobné 
vyrovnania 59 217,00   
620    Odvody do poistných fondov  26 583,00   
630    Tovary a služby  37 870,10   
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640    Bežné transfery 0,00   
Spolu 123 670,10   

        
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.33: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Základná umelecká školy, Námestie 22, Krompachy  

z hodnoty 377 513,00 €  na hodnotu 380 623,00 € 

          schválený úprava spolu 

Zdroj financovania rozpočet   upravený 
41 dotácia z mesta  357 013,00 3 110,00 360 123,00 

111 dotácia za zachovanie zamestnanosti 0,00 0,00 0,00 

72 vlastné príjmy 20 500,00 0,00 20 500,00 

spolu 377 513,00 3 110,00 380 623,00 

    
Ukazovatele hlavných kategórií: v €   
610    Mzdy, platy, ostatné osobné 
vyrovnania 244 638,00   
620    Odvody do poistných fondov  86 255,00   
630    Tovary a služby  48 297,00   
640   Bežné transfery 1 433,00   
Spolu 380 623,00   

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.34: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy  

1. Školská jedáleň z hodnoty 172 751,00 € na hodnotu 175 395,00 € 
 schválený úprava spolu 

Zdroj financovania rozpočet   upravený 
41 dotácia z mesta - ŠJ 106 511,00 2 644,00 109 155,00 
72 f dotácia - potraviny (rodič) 45 000,00 0,00 45 000,00 
111 dotácia - potraviny (štát) 5 000,00 0,00 5 000,00 
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131 L presun z predchádz. roka špecifiká 240,00 0,00 240,00 
41dotácia z mesta - kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 
72 vlastné príjmy 16 000,00 0,00 16 000,00 

spolu 172 751,00 2 644,00 175 395,00 
Ukazovatele hlavných kategórií:   

 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné 
vyrovnania 77 834,00  

 

620    Odvody do poistných fondov  28 212,00  
 

630    Tovary a služby  67 338,00  
 

640    Bežné transfery   2 011,00  
 

Spolu 175 395,00  
 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.35: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
pilotný projekt výstavby stojiska pre  podzemné  kontajnery na Cintorínskej ulici z vlastných 
zdrojov mesta. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.36: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
riešenie  investičného zámeru, ktorý predložila Projekčná kancelária  - Ing. Bitarovský Jaroslav, 
Poprad  a je spracovaný  v štúdií: „Nájomné bytové domy Krompachy“ (január 2021), na 
pozemkoch parcela č.  2296/5, 2296/4, 2296/3, 2297, 22922/1, 22922/2 v k.ú. Krompachy. 
 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/B.37: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krompachy na 2. polrok 2022. 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informatívnu správu o uzavretých nájomných zmluvách v kompetencii primátorky mesta 
k 31.5.2022. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2021. 
 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy  
k 31.12.2021.     
       

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2021. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2021. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
predloženie  petície občanov mesta na vybudovanie a inštaláciu podzemných kontajnerov, 
vybudovanie a inštaláciu tzv. „antivandal“ kontajnerov na tých miestach, kde s ohľadom 
k charakteru miesta a dané technické možnosti nie je možné vybudovanie podzemných kontajnerov, 
nahradenie doterajších kontajnerov podzemnými resp. antivandal kontajnermi a aby vybudovanie 
a inštalácia týchto kontajnerov bolo financované z finančných zdrojom získaných Mestom 
Krompachy v komerčných bankách.  

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k investičnému zámeru vybudovania podzemných kontajnerov. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledku kontroly: 

• Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2021 v Základnej škole s materskou školou, SNP 47, Krompachy. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.9: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o zabezpečení sociálnych služieb Mestom Krompachy v roku 2021. 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38C.10: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k Vyhodnoteniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy pre 
roky 2021 – 2025 za rok 2021. 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.11: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy pre roky 2021 – 2025 za 
rok 2021. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.12: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 
1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Krompachy. 
 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.13: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o vydaní Doplnku č. 10 Smernice primátora č. 1/2019 Organizačný poriadok Mestského 
úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 1. júna 2022. 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.14: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k určeniu volebných odvodov a počtu poslancov v nich pre voľby poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch v roku 2022. 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.15: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k určeniu rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Krompachy na volebné 
obdobie 2022 – 2026. 
  
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/D.1: 
MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 36/B.5 zo dňa 27. apríla 2022, ktorým sa schválilo 
Plán prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2022 

B1: Príprava projektovej dokumentácie: 
Názov investičnej akcie  Finančné 

náklady rok 
2022 /€/   

1 Aktualizácia projektu - Jedáleň a kuchyňa ZŠ na ul. SNP 2 350,00 € 
2 Podzemné kontajnery (PD + vyjadrenia a vytýčenie sietí) 6 000,00 € 
3 Rozšírenie ZŠ SNP - 10 tried a telocvičňa  50 000,00 € 
4 Projekt inžinierskych sietí  - IBV nad Sadovou ulicou 13 000,00 € 
5 Projekt inžinierskych sietí  - IBV Banícka štvrť 11 280,00 € 
6 Rekonštrukcia krytej plavárne v Krompachoch 15 000,00 € 
7 Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov na ulici Stará 

maša a Stará cesta 
1.650,00 € 

22 Statické posudky konštrukcií v meste - mosty a oporné múry 5 000,00 € 
9 Projekt dopravného značenia v meste Krompachy 7 000,00 € 
10 Obnova NKP – železiareň, zlievareň (PD, vyjadrenia, vytýčenie 

sietí) 
13 000,00 € 

11 Vybudovanie chodníka na ul. Námestie slobody  720,00 €  
12 Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste 

Krompachy 
15 360,00 €  

13 Spracovanie PD podľa vyhlásených výziev v roku 2021 14 640,00 €  

Spolu 155 000,00 € 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/D.2: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 36/B.6 zo dňa 27. apríla 2022, ktorým sa schválilo 
B2: Realizácia stavieb - projekty NFP: 
Názov investičnej akcie  Predpokladané 

finančné 
náklady 
DOTÁCIE /€/   

Predpokladané 
finančné 
náklady 
VL. ZDROJE 
/€/   

Predpokladané 
finančné 
náklady 
CELKOM /€/   
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1 Integrovaná infraštruktúra v 
meste Krompachy, Wifi pre Teba 

12 350,00 € 2 307,00 € 14.657,00 € 

2 KROMPACHY - Rekonštrukcia a 
prístavba objektu zariadenia 
starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa 

237 200,52 € 69 004,48 
 € 

306 205,00 € 

3 Podpora  dobudovania základnej 
technickej infraštruktúry v meste 
Krompachy 

1 039 141,91 € 420 640,09 € 1 459 782,00 € 

4 Podpora prístupu k pitnej vode v 
prostredí marginalizovaných 
rómskych komunít v meste 
Krompachy 

49 731,54 € 5 785,01 € 55 516,55 € 

5 Denný stacionár a denné centrum 
seniorov v meste Krompachy  

64 997,00 € 38 420,70 € 103 417,70 € 

6 Energetické audity verejných 
budov v meste Krompachy 

40 296,72 € 2 120,88 € 42 417,60 € 

7 Dotácia na podporu plnenia 
funkcií rodiny § 2 písm k) - 
inkluzívne ihrisko  

34 600,00 € 50 688,59 € 85 288,59 € 

8 Prestavba rozostavaného zimného 
štadióna na multifunkčné 
športovo-kultúrne zariadenie 

93 905,50 € 125 833,69 € 222 811,00 € 

9 Finančná rezerva 
 

3 646,56   € 
 

Spolu 
 

718.447,00 € 
 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/D.3: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 36/B.7 zo dňa 27. apríla 2022, ktorým sa schválilo 
B3: Realizácia stavieb - vlastné zdroje 
Názov investičnej akcie Predpokladané 

finančné 
náklady 
KAPITÁLOVÉ 
/€/   

Predpokladané 
financovanie 

1 Rekonštrukcia strechy mestskej budovy 
na ul. 29. augusta (projektová 
dokumentácia + realizácia) 

25 000,00 € Fond bývania 
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2 Rekonštrukcia strechy mestskej budovy 
na ul. Stará Maša (projektová 
dokumentácia + realizácia) 

25 000,00 € Fond bývania 

3 Zateplenie 15 b.j. na ul. Námestie 
slobody (projektová dokumentácia + 
realizácia) 

100.000,00 Fond bývania 

4 Rekonštrukcia priestorov krytej plavárne 75.000,00 € Vlastné zdroje 
5 Rekonštrukcia vodovodu na Maurerovej 

a Cintorínskej  ulici 
30 000,00 € Vlastné zdroje 

6 Vybudovanie chodníka na ul. Námestie 
slobody 

25 000,00 € Vlastné zdroje 

Spolu 280 000,00 € 
 

 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/E.1: 
MsZ v Krompachoch vyhovuje: 
v plnom rozsahu a obsahu petície v súlade s ustanovením § 5d,  ods. 2 zákona 225/1990 Zb. Zákon 
o petičnom práve, že mestské zastupiteľstvo  petíciu prerokovalo so zástupcami petičného výboru.  
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/F.1: 
MsZ v Krompachoch poveruje: 
hlavnú kontrolórku  mesta Krompachy Ing. Martu Legátovu výkonom kontrol v zmysle Plánu 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022, v prípade splnenia tohto plánu poveruje 
výkono m tematických kontrol aj nad jeho rámec na základe rozhodnutia hlavnej kontrolórky. 
         Zodpov.: v texte 
         Termín : 31. 12. 2022 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/G.1: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
na Doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách 
za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/H.1: 
MsZ v Krompachoch určuje: 
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na volebné obdobie 2022 – 2026 
1) podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

12  poslancov  

2) podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod.    

 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/H.2: 
MsZ v Krompachoch určuje: 
podľa § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
rozsah výkonu funkcie primátora mesta  Krompachy na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 na plný 
pracovný úväzok. 
 
 
V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/I.1: 
MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov z úverových prostriedkov. 

 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 38 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 22. júna 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/I.2: 
MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov a zakúpenie antivandal kontajnerov 
z úverových prostriedkov. 

V Krompachoch 22. júna  2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 


