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Z Á P I S N I C A 
  

z 8.  zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra  2011 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 8. rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Predložila návrh, aby bolo možné priebeh rokovania nahrávať 

na diktafón, s ktorým všetci prítomní poslanci súhlasili. Privítala poslancov MsZ, zástupcov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné, prítomných bolo  9 poslancov MsZ, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 

Ing. Klein, ospravedlnená bola Ing. Kozlová.  

Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle pozvánky 

s doplnením - vypustiť z majetkových prevodov: návrh na odpustenie ročného nájomného za 

rok 2011 nájomcovi Nemocnica Krompachy s.r.o., a doplniť: návrh na uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na  pozemok na Hornádskej ulici spoločnosti HASMA s.r.o., a  

návrh na uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a rodinou 

Jánošovou a darovacia zmluva rodiny Jánošovej. V bode rôznom doplniť body  b) výpočet 

nájmu 42 b.j. Krompachy, Maurerova ul., c) informácia o zriadení Rady seniorov mesta 

Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – predložila návrh doplniť v bode rôznom bod d) žiadosť 

o vykonanie personálneho  auditu na MsÚ. 

Za takto predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 19. októbru 2011. 

4. Majetkové návrhy. 

5. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 

6. Informácia o obsadenosti škôl a predškolských zariadení na území mesta 

Krompachy v školskom roku 2011/2012. 

7. Informácia o výsledku kontroly. 

8. Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok a záväzkov Nemocnice s poliklinikou 

Krompachy. 

9. Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok a záväzkov mesta Krompachy. 

10. Operačný plán zimnej údržby. 

11. Návrh na zrušenie Prevádzkového poriadku Zariadenia sociálnych služieb mesta 

Krompachy „Maška“. 

12. Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP – PO4-11-3 pod názvom 

„Centrum odpadového hospodárstva – Krompachy“.  Žiadosť o poskytnutie 

podpory formou dotácie na projekt: 

a) zateplenie MsÚ Krompachy; 
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b) zateplenie objektov ZŠ Maurerova ul. Krompachy. 

13. Informácia o výberovom konaní  na obsadenie riaditeľa ZŠ Zemanská ulica 

v Krompachoch. 

14. Návrh na doplnenie plánu prípravy investičných akcií projekčná činnosť na rok 

2011. 

15. Návrh na zmenu technického riešenia – 42 b.j., Maurerova ul. 

16. Rôzne: 

a)  návrh sobášiaceho; 

b) výpočet nájmu 42 b.j. Krompachy, Maurerova ul.; 

c) informácia o zriadení Rady seniorov mesta Krompachy; 

d) žiadosť o vykonanie personálneho auditu. 

17. Prijaté  uznesenie č. 8. 

18. Diskusia. 

19. Záver. 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Primátorka  mesta určila za overovateľov zápisnice poslancov MsZ Vladimír 

PUCHALU a Oľgu  DZIMKOVÚ; za zapisovateľku Annu Čechovú. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 

 

 Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda – Ing. 

Alžbeta PERHÁČOVÁ, členovia – Igor JENDRUCH, Samuel ČIASNOHA. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.   V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Kozlová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/A.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch. 

 

 Stanislav Barbuš, zástupca primátorky, predložil písomnú správu o plnení uznesení 

MsZ v Krompachoch,  ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci 9, v miestnosti neboli Ing. 

Klein, MUDr. Hojstrič,  Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.1  - viď pripojené pri zápisnici. (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci 9, v miestnosti neboli Ing. 

Klein, MUDr. Hojstrič,  Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6  - viď pripojené pri zápisnici. 

(ruší). 

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci 9, v miestnosti neboli Ing. 

Klein, MUDr. Hojstrič,  Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/D.1, D.2, D.3, D.4 - viď pripojené pri zápisnici. 

(predlžuje). 

 

4. Majetkové návrhy. 

 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice. Požiadal spracovateľku návrhov Ing. Eriku Balážovú, aby jednotlivé návrhy 

uviedla. 



3 

 

a) predaj bytu č. 22 na piatom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, p. 

Miroslavovi Dutkovi,  bytom Hlavná 17,   Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci 9, v miestnosti neboli Ing. 

Klein, MUDr. Hojstrič,  Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.2  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci 9, v miestnosti neboli Ing. 

Klein, MUDr. Hojstrič,  Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.1  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

b) predaj bytu č. 15 na treťom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, p. 

Radovanovi Rabatinovi,  bytom Poštová 918/7, Krompachy. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.3  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.2  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

c) uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a pani 

Martou Piegerovou, bytom   Krompachy, Lorencova 5. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.4  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.3  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

d) predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, p. Mgr. 

Jane Kolářovej, bytom Poštová č. 2, 053 42 Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.5  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.4  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

e) predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, 

Miroslavovi Kundrátovi, bytom SNP č. 7, 053 42 Krompachy.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  
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Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.6  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.5  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

f) predaj pozemku zastavaného garážou a priľahlého pozemku pri garáži v k.ú. 

Krompachy, na ul. Lorencovej, p. Ladislavovi Mihokovi bytom Lorencova č. 8,     053 42 

Krompachy. 

Poslanec Puchala – je opodstatnenie rozšíriť pozemok do dĺžky?  A čo s neporiadkom 

pred garážou? 

Ing. Balážová – neporiadok po schválení predaja odpratajú, vlastníkom garáže  nebol 

p. Mihok, legislatívne si to dávajú  do poriadku. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.7  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.6  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

g) prenájom časti pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Maurerovej za účelom 

vysporiadania právneho vzťahu  k užívaniu pozemkov v príslušných výmerách na 

ktorých stoja  plechové garáže vo vlastníctve žiadateľov: 

 - Milan Ivančo, bytom Maurerova 31, Krompachy; 

 - MUDr. Ján Pačanský s manželkou, bytom Maurerova 21, Krompachy; 

 - Štefan Pokrivčák, bytom Maurerova 36, Krompachy;  

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.8  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.7  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá).  

 

h) prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb.: predaj dvojizbového bytu č. 3 na 1. poschodí v obytnom dome na ul. SNP 1050/1 

v Krompachoch súčasnému užívateľovi p. Jane Horváthovej, rod. Horváthovej. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.9  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 

ch) predaj bytu č. 3 na prvom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, p. Jane 

Horváthovej, rod. Horváthovej, trvale bytom Maurerova č. 50, 053 42 Krompachy.  
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 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.13  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.11  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá).  

 

i) podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj trojizbového bytu v rodinnom dome na ul. 

Maurerovej   v Krompachoch. 

 
 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Poslanec Puchala – predošlé podmienky boli iné? 

 Ing. Balážová – nič sa nezmenilo, ale zákon ukladá zverejniť podmienky. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.10  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.8  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá).  

 

j) podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytov v obytnom dome na ul. SNP č. 1050//1 

v Krompachoch. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.11  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/ G.9 - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

k) podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v k.ú. Krompachy (pri skládke Halňa). 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.12  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.10  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 
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l) predaj pozemkov vrátane na nich stojacich stavieb v k.ú. Krompachy na Hornádskej 

ulici (pri skládke Halňa)  a spôsob predaja majetku. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.17  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.15  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

m)  prenájom pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. Stará Maša tvoriace areál 

Povodňového dvora  za účelom  vysporiadania právneho vzťahu k užívaniu pozemkov    

zastavanými objektmi a priľahlých pozemkov areálu povodňového dvora štátnemu 

podniku Slovenský  vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu a Bodvy š.p.    

odštepný závod Košice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.14  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.12  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

n) prenájom pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. Stará Maša p. Henrichovi Šmatlákovi, 

bytom Stará Maša č. 19, 053 42  Krompachy. 

Poslanec Barbuš – susedom p. Šmatláka bola podaná sťažnosť, že oplotením mu zamedzil 

prístup na jeho majetok. Táto sťažnosť sa nevyriešila. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 7, hlasovania sa zdržali Barbuš, 

Dzimková, Samuel Čiasnoha, v miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.15  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 7, hlasovania sa zdržali Barbuš, 

Dzimková, Samuel Čiasnoha, v miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.13  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

o) uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok na Hornádskej ulici 

spoločnosti HASMA s.r.o.,  Hornádska č. 1, 053 42 Krompachy, zastúpenou     

konateľom Andrejom Mikulom, Štúrova 18, Krompachy. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.26  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.18  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 
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p) zámer predať pozemok v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej –   za účelom rozšírenia 

pozemku pri garáži, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky Márii Taškovej, bytom Hlavná 

24, Krompachy a spôsob predaja 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 5 €/m
2
. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.16  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.14  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

r) uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a rodinou 

Jánošovou na časť nehnuteľnosti – cesta na Starej Maši   v Krompachoch.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, v miestnosti neboli Ing. Klein, 

Ing. Kozlová, nehlasoval MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.27  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, v miestnosti neboli Ing. Klein, 

Ing. Kozlová, nehlasoval MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.19  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

5. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh prípravy inventarizácie majetku mesta 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča schváliť predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.2  - viď pripojené pri zápisnici. (berie na vedomie). 

 

6. Informácia o obsadenosti škôl a predškolských zariadení na území mesta 

Krompachy v školskom roku 2011/2012. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomnú informáciu o obsadenosti škôl a predškolských 

zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 2011/2012, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. Z prehľadu vyplýva, že  je pokles žiakov v základných školách. 

 Poslanec Jendruch -  komisia MsZ školstva, kultúry, mládeže a športu s predloženým 

materiálom bola informovaná. 

 Poslanec Puchala – Rada školy pri ZŠ  SNP vyslovila  nespokojnosť s kapacitou 

školy do budúcna. Tlmočil stanovisko rady školy, že zriaďovateľ musí zabezpečiť priestory. 

 Prednosta MsÚ – združenie ZŠ a MŠ rieši jeden kapacitný problém a to, že  matky 

týchto detí sú v prevažnej miere  doma. Zlúčenie MŠ Robotnícka a MŠ Maurerova bude 

riešiť, že v ZŠ budú priestory pre umiestnenie predškolákov. 
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 Poslanec MUDr.  Hojstrič – umiestnenie predškolákov v ZŠ, čo to prinesie, budú 

splnené hygienické normy?  

 Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva -  musia sa prispôsobiť sociálne 

zariadenia. 

 Primátorka mesta  – musí sa s tým počítať pri prijímaní budúcoročného rozpočtu. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci 10, v miestnosti neboli 

Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.3  - viď pripojené pri zápisnici. (berie na vedomie). 

 

7. Informácia o výsledku kontroly. 

 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu o výsledku 

kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová navrhla, aby sa upravili  VZN, aby jednotlivé 

spoločnosti, združenia mali možnosť použiť prostriedky na to, na čo ich využívajú.  

 Hlavná kontrolórka – ak by sa zo strany žiadateľov aj zo strany mesta 

zodpovednejšie pristupovalo k týmto žiadostiam – pri ich podávaní, nemuselo byť zistených 

toľko nedostatkov; týka sa to aj vyúčtovania - na čo sa finančné prostriedky použili. Mať na 

zreteli - sú to verejné finančné prostriedky, prostriedky daňových poplatníkov. Prípady, keď 

sa prostriedky použili nie na to, na čo boli požadované. Veľké nedostatky sú pri zúčtovaní, 

nesúlad so zákonom o účtovníctve. Takmer všetci by mali poskytnutú dotáciu (príspevok) 

vrátiť.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – ako sa bude postupovať, budú vyzvaní, aby predložili 

doklady, bude priestor na to, aby to mohli doplniť? 

 Hlavná kontrolórka  – do 15 dní sa musia prijať opatrenia, mali by byť také, aby sa 

nedostatky odstránili. 

 Poslanec Barbuš – na budúci rok by títo žiadatelia nemali dostať príspevok. 

 Poslanec Puchala – zvolať stretnutie a oboznámiť ich s nedostatkami. 

 Prednosta MsÚ – sme povinní dodržiavať zákon, ekonomické oddelenie pochybilo, 

vyzývať ich osobne, je to asi zbytočné. Môžeme urobiť, že keď nebudú schopní doplniť, 

musia vrátiť prostriedky. Niektoré sú formálne účtovné záležitosti. Prostriedky by sa nemali 

rozdeliť naraz, ale po čiastkach. Do budúcna dodržiavať VZN a zákon. 

Primátorka mesta – my všetci robíme chyby. Zlepšilo sa to, ale doklady nie sú predložené 

v zmysle zákona. Budú vyzvaní dať ich do súladu, do 15.12. 2011 by sa malo predložiť 

zúčtovanie dotácií. Ak to nebude zúčtované v zmysle zákona, budú sa musieť prostriedky 

mestu vrátiť. 

 Hlavná kontrolórka  – v minulosti sa vraj robilo horšie, áno aj. Prijali sa opatrenia, 

ktoré sa nedodržiavajú. Zlepšenie nastalo iba v tom, že žiadosti boli podané včas, ako aj 

vyúčtovanie bolo predložené v stanovenom termíne. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.4  - viď pripojené pri zápisnici. (berie na vedomie). 

 

8. Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok a záväzkov Nemocnice 

s poliklinikou Krompachy. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok 

a záväzkov Nemocnice s poliklinikou v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 JUDr. Ingrid Chudíková, referentka OSS, uviedla predložený návrh. 
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 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková sa zaoberala 

predloženým návrhom, po zvážení ho odporúča schváliť. 

 Hlavná kontrolórka  – je každá pohľadávka, záväzok aj zdokladované? Dbať na 

dodržanie legislatívy, príslušných zákonov - zákona o účtovníctve,  občianskeho zákonníka. 

 JUDr. Chudíková – pri jednotlivých záväzkoch, bolo zisťované, či ešte existujú 

spoločnosti.  Niektoré už zanikli. Mesto prevzalo zoznam pohľadávok a záväzkov, firmy boli 

oslovené, do 15 dní sa mali ozvať, čo sa nestalo. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – asi iná možnosť nebola. Nedošlo k predaju pohľadávok? 

 JUDr. Chudíková – nemáme o tom informáciu.  

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.18  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.16  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

9. Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok a záväzkov mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok 

a záväzkov mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Jozef Krak, vedúci EO, okomentoval predložený návrh.  

Poslankyňa Perháčová -  komisia MsZ finančná a majetková bola s návrhom oboznámená, 

prostriedky by sa zišli, nie je to však  vymožiteľné, odporúča predložený návrh schváliť. 

Hlavná kontrolórka  – pohľadávky u právnických osôb: nárok si mesto  uplatňovalo na 

krajskom súde podľa sídla spoločnosti (súdnou cestou), alebo u príslušného správcu 

konkurznej podstaty, nepodarilo sa to; spoločnosti zanikli. U fyzických osôb je to taktiež 

ťažko vymožiteľné – zomreli; v súčasnosti mesto svoje pohľadávky uplatňuje v dedičskom 

konaní, ak je to možné. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.19  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje – daň 

právnické osoby). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.20  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje – daň 

fyzické osoby). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.21  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje- TKO 

fyzické osoby). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.17  - viď pripojené pri zápisnici. (ukladá). 

 

10. Operačný plán zimnej údržby. 

 

 Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, predložil v písomnej forme Operačný 

plán zimnej údržby, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Kozlová, MUDr. Hojstrič. 
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 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.1  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 

  

11. Návrh na zrušenie Prevádzkového poriadku Zariadenia sociálnych služieb mesta 

Krompachy „Maška“. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na zrušenie Prevádzkového poriadku Zariadenia 

sociálnych služieb mesta Krompachy „Maška“,  ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Kozlová, MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.7  - viď pripojené pri zápisnici. (ruší). 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Kozlová, MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.5  - viď pripojené pri zápisnici. (berie na vedomie). 

 

       12.Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP – PO4-11-3 pod   

            názvom „Centrum odpadového hospodárstva – Krompachy“.  Žiadosť   

            o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na predloženie žiadosti o NFP  v rámci 

výzvy OPŽP – PO6-11-3 pod názvom „Centrum odpadového hospodárstva – Krompachy „ 

a žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Lokálna stratégia bola schválená MsZ a Úradom vlády. Je tu výzva na predloženie žiadosti 

v rámci odpadového hospodárstva. Spracovanú projektovú dokumentáciu a žiadosť o projekt 

je potrebné  predložiť do 11.11.2011. 

a) zateplenie MsÚ Krompachy; 

b) zateplenie objektov ZŠ Maurerova ul. Krompachy. 

Na tieto 2 projekty je potrebné predložiť žiadosti do 31.10.2011 a je to z prostriedkov 

envirofondov.  Musí to byť schválené mestským zastupiteľstvom a následne sa musí schváliť 

5% spoluúčasť mesta. Bude sa to rozpočtovať na budúci rok. 

 Poslanec Jendruch – centrum odpadového hospodárstva – kde to je? Požiadal  

o informáciu o sociálnom podniku, zaplatil niečo štát. 

 Ing. Miloš Grohgregin, projektový manažér,  je to komplex zamestnávať ľudí 

a spĺňať parametre zákona o odpadoch. 

 Primátorka mesta – suma je odsúhlasená v projekte lokálnej stratégie. 

 Ing. Anna Čupajová, vedúca odd. ÚP, prípravy investícií a verejného obstarávania, je 

to komplex – oplotenie, haly, systém váženia. Sú to priestory sociálneho podniku. Princíp je,  

zachrániť budovu. Šatne, administratíva  a sociálne zariadenia sú v tomto objekte. Časť 

budovy bude využitá ako zberný dvor a časť budovy na komunitné centrum. 

 Primátorka mesta – súčasťou sú aj technológia, oplotenie, čistička. Bude problém 

zmestiť sa do schválenej čiastky. Za sociálny podnik zo štátu nebolo nič zaplatené.  

Poslanec MUDr. Hojstrič – zateplenie objektu Maurerova ul.  sa bude zatepľovať okrem 

pavilónu O a telocvične, pričom pavilón O je najchladnejší.  

 Ing. Čupajová – komplet v 1. etape sú 4 pavilóny, bolo to tak najefektívnejšie 

riešenie. V ďalších etapách sa bude pokračovať po jednotlivých pavilónoch. 

 Primátorka mesta  – v projekte sa malo ísť s dvoma objektmi. Zmena vlády môže 

ovplyvniť, že to čo bolo sľúbené, nemusí byť.  

 Poslanec Puchala – v prípade neúspechu nie je škoda prostriedkov, ktoré sa vynaložia 

na projekty? 
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 Primátorka mesta  – projekt musí byť spracovaný. Niektoré sú už vypracované, len 

sa  doplnili.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť. 

Sú to náklady pre mesto, ale vhodné využiť možnosti. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.22  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje – centrum). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.24  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje – 

Maurerova, MsÚ).  

 

13. Informácia o výberovom konaní  na obsadenie riaditeľa ZŠ Zemanská ulica 

v Krompachoch. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomnú informáciu o výberovom konaní na obsadenie 

riaditeľa ZŠ Zemanská ulica v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.6  - viď pripojené pri zápisnici. (berie na vedomie). 

 

14. Návrh na doplnenie plánu prípravy investičných akcií projekčná činnosť na rok 

2011. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na doplnenie plánu prípravy 

investičných akcií projekčná činnosť na rok 2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť.  

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.23 - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 

15. Návrh na zmenu technického riešenia – 42 b.j. Maurerova ul.. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na zmenu technického riešenia – 42 b.j., 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Čupajová uviedla predložený materiál. O tomto návrhu na svojom zasadaní 

rokovala komisia výstavby, ŽP a ochrany prírody, ktorá odporúčala návrh schváliť. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková  odporúča návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/F.1  - viď pripojené pri zápisnici. (súhlasí - a). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/F.1  - viď pripojené pri zápisnici. (súhlasí - b). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/F.1  - viď pripojené pri zápisnici. (súhlasí - c). 

 

 Primátorka mesta – na budúci týždeň zvolá zasadanie MsZ za účelom  schválenia 

úveru z banky, ktorú odporučí komisia MsZ finančná a majetková. 
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16. Rôzne. 

 

a) návrh sobášiaceho. 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh sobášiaceho, ktorý je prílohou tejto 

zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.25  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 

b) výpočet nájmu 42 b.j. Krompachy, Maurerova ul.. 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh výpočtu nájmu 42 b.j. Krompachy, 

Maurerova ul., ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková mala predložený 

pôvodný návrh, ale upravená čiastka je prijateľnejšia. 

 Poslankyňa Dzimková – komisia sociálna, zdravotná a bytová, odporúča schváliť 

rentabilné nájomné. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič  - režijné, fixné náklady sú stabilné? 

 Primátorka mesta  – zmluva je uzatváraná  na tri roky.  

 Poslanec Puchala – členovia komisie MsZ regionálneho rozvoja o tomto neboli 

informovaní. 

 Poslanec Barbuš – každá komisia má náplň svojej činnosti, asi to nespadá do tejto 

komisie. 

 Primátorka  mesta – predložila na schválenie  rentabilné nájomné t.j. mesačne za 1m
2
 

vo výške 2,45 €. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.28  - viď pripojené pri zápisnici. (schvaľuje). 

 

c) informácia o zriadení Rady seniorov mesta Krompachy. 

 Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o zriadení Rady seniorov mesta 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  Oslovených bolo 9 členov, MsZ bude 

informované, komu bolo ponúknuté a kto prijal členstvo v rade. 

 Poslanec Barbuš – nemá štatút schvaľovať MsZ, keď v štatúte sa uvádza 

financovanie? 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – je za zriadenie, ale mala by sa zriadiť aj spoločnosť 

mladých ľudí. 

 Primátorka mesta  – je zriadený mládežnícky parlament, kde sú  zástupcovia 

základných a stredných škôl. Zo štatútu sa vypusti financovanie, preto štatút MsZ 

neschvaľuje. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.7  - viď pripojené pri zápisnici. (berie na vedomie vznik 

rady). 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

 Kozlová. MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.8  - viď pripojené pri zápisnici. (berie na 

vedomie štatút). 
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d) žiadosť o vykonanie personálneho auditu.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – predložila poslanecký návrh, v ktorom žiada 

primátorku zabezpečiť personálny audit na MsÚ na sprehľadnenie pracovných činnosti 

s termínom do 31.12.2011. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – personálny návrh predložil  na prvom zastupiteľstve. 

Vedenie má už určitú predstavu, vedia aké sú už možnosti. Aby ekonomický prínos 

neprevyšoval cenu auditu. Audit to len sprehľadní. 

 Prednosta MsÚ  – je to na primátorovi.  Na školení padli šokujúce reality 

o personálnom obsadení na úradoch. Napr. obec so  4 000 obyvateľov má zamestnaných 180 

ľudí. Je dôležité, aké kompetencie má mesto. Všade sa však rezervy nájdu. Môžeme mať 

seriózne služby, ale nervózneho úradníka s veľa pracovných povinností. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený poslanecký návrh boli všetci, v miestnosti 

nebola Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/H.1  - viď pripojené pri zápisnici. (žiada). 

 

17. Prijaté  uznesenie č. 8. 

 

Poslankyňa Ing. Alžbeta Perháčová, predsedkyňa návrhovej komisie, prečítala 

uznesenie z 8. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

18. Diskusia. 

 

 Primátorka mesta – bola vymenovaná komisia na novelizácia štatútu a rokovacích 

poriadkov. Doposiaľ neboli predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva, preto žiadala, 

aby sa do konca roka prijali  tieto materiály. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – na dnešné zasadanie MsZ  neprišli médiá. Zasadala 

komisia MsZ výstavby, životného prostredia a ochrany prírody, kde sa okrem iného rokovalo 

aj o tom, že  v poslednej dobe nie je obsadená funkcia architekta mesta. V zápise po kontrole 

inšpektorátom práce  v MŠ Robotnícka ul. neboli urobené práce a to upevnenie skriniek, 

schody do kotolne. Urobilo sa veľa vecí zo sponzorských prostriedkov. 

 Primátorka mesta – všetky objekty škôl sú samostatné organizácie s vedením.  

Návrh, aby školy prešli pod správu mesta nebol schválený. Za bezpečnosť zodpovedá riaditeľ, 

má svoj rozpočet, ak potrebuje finančné prostriedky musí  požiadať o zmenu rozpočtu. Je to 

rozpočtová organizácia. 

 Prednosta MsÚ – školám je ponúknutá lacná práca  našich zamestnancov, ktorí sú 

zamestnaní na aktivačné práce. 

 Poslanec Jendruch – navrhol prehodnotiť výšku nájmu za majetok mesta.  8.10.2011 

sa v nemocnici otvoril kožný stacionár. Čo je s priestormi na ul. M. Šprinca, ktoré využívala 

ZŠ Zemanská. Je tu požiadavka p. Františka Jendrucha na vyasfaltovanie cesty. Inšpektorát 

práce vykonal kontrolu na ZŠ Maurerova ul. odstránilo sa 7 nedosatkov z 9, ostali len okná 

a chodníky. 

 Primátorka mesta – na vyasfaltovanie cesty k p. Františkovi Jendruchovi sa musia 

hľadať zdroje, liaty asfalt je drahý. Školám sú ponúknuté  práce, ale materiál si musia kúpiť. 

Je voľná budova na ul. M.Šprinca,  v správe ju má ZŠ Zemanská, stačilo by temperovať. Ako 

využiť budovu? Momentálne je nevyužitá. 

 Ing. Znanec – budova bola ponúknutá ZUŠ,  momentálne škola  priestory 

nepotrebuje. 

 Poslanec Ing. Ontko – zasadala komisia MsZ verejného poriadku, so záverom 

odstrániť na Štúrovej ulici  brány. Návrh komisie predloží na najbližšie zasadanie. Zúčastnil 
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sa zasadania Rada školy – MŠ Hlavná ulica. Bol vypracovaný  projekt na opravu budovy 

vedľa MŠ? Sú tam nedostatky. Vedenie MŠ nebolo prizvané k projektu. Deratizácia v meste 

sa neuskutoční? 

 Primátorka mesta – oprava MŠ sa robila svojpomocne, niektoré práce robila firma. 

Pani riaditeľka celé prázdniny mala dovolenku a ku kolaudácii nepredložila podklady. 

 Ing. Štefan Ondáš – projekt robil projektant, nedalo sa tam nič vymýšľať. Za málo 

peňazí sa rozšírili kapacity, obdŕžal súpis nedostatkov, nedostatky boli odstránené až na 

likvidáciu ôs, pretože nemáme deratizatéra. Chodník je len vysypaný so skalkami, snaha bola 

z minima urobiť maximum. 

 Ing. Čupajová – bola to investičná akcia mesta, riaditeľka ako účastník konania bola 

prítomná. Po rekonštrukcii upratovali naši zamestnanci zamestnaní na VPP, je smutné, že 

takého malichernosti sa takto riešia. 

 Primátorka mesta – malo by sa poďakovať ľuďom, ktorí tam robili. Náklady boli 

plánované na 119 000, realizovalo sa za 67 000, riaditeľka mala urobiť prevádzkový 

poriadok, ktorý nebol predložený ku kolaudačnému rozhodnutiu. Na likvidáciu ôs bol 

privolaný včelár a hasiči, čo zabezpečilo mesto. Mali sa vyčísliť prostriedky na deratizáciu 

mesta, čiastková deratizácia sa neoplatí, nutná je celková. Bude sa rozpočtovať na budúci rok. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – navrhla, aby zápisy z komisií sa predkladali poslancom 

MsZ. Kde sú neprispôsobiví občania, ktorí boli vysťahovaní z obytného bloku na Baníckej 

štvrti 19. Rómske hliadky by mali častejšie vykonávať obhliadky aj v meste a v okolí Tesca. 

Tí, ktorí športujú na športovom areáli na Maurerovej ulici by mali viac dbať na čistotu. 

 Primátorka mesta – objekt na Baníckej štvrti nie je v správe mesta, títo občania mali 

zrušené trvalé pobyty. Nie je známe, kam odišli. Rómske hliadky vykonávajú obhliadky 

v okolí Tesca. Športový areál na Maurerovej ulici – odpad by sa mal vyhadzovať  do 

kontajnerov určených pre ulice a separovať odpad. 

 Hlavná kontrolórka  – mesto je stále prezentované v negatívnom obraze. Zviditeľniť 

sa viac v dobrom, nielen v tom zlom svetle. 

 Primátorka mesta – odovzdávala sa budova MŠ na Hlavnej ulici, kde boli médiá, 

keď mali zverejniť tú našu dobrú stránku. 

 

 

19. Záver. 

 

 Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, poďakovala sa prítomným za účasť na 8. 

zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 19. októbra 2011 

 

Zapísala: Anna Čechová 

 

 

Mgr. Emil MUĽ       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

 prednosta MsÚ              primátorka mesta 

 

    O V E R O V A T E L I A : 

     

    Vladimír  PUCHALA,   poslanec MsZ 

    Oľga   DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ 
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