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ZÁPISNICA 
z 21. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 25. októbra 2012 v malej zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 21.  zasadania 

mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov médií 

a občanov mesta. Požiadala, aby priebeh rokovania mohol byť nahrávaný na diktafón. 

S návrhom všetci prítomní súhlasili. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania, prítomných bolo 

9 poslancov MsZ, v miestnosti neboli poslanci MsZ Vladimír Puchala, Samuel  Čiasnoha, 

Ing. Ľuboš Ontko.  

 Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného zasadania. Za predložený 

návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov na Trangusovej ul. č. 9 

v Krompachoch – Mestské lesy Krompachy s.r.o. ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

5. Zámena pozemku v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy so spoločnosťou GMT 

projekt spol. s.r.o. Bardejov – prípad hodný osobitného zreteľa. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 
 

Primátorka mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ a Rudolfa  ČIASNOHU a Ing. Štefana KLEINA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 
 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda : Stanislav 

BARBUŠ, členovia Vladislav PROBALA a Ing. Lívia  KOZLOVÁ. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci.  V miestnosti neboli Puchala, 

Samuel  Čiasnoha, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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4. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov na Trangusovej ul. č. 9 

v Krompachoch – Mestské lesy Krompachy s.r.o. ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 
 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 

nebytových priestorov na Trangusovej ul. č. 9 v Krompachoch – Mestské lesy Krompachy 

s.r.o. ako prípad osobitného zreteľa, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

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

návrh schváliť. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci.  V miestnosti neboli Puchala, 

Samuel  Čiasnoha, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.1  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci.  V miestnosti neboli Puchala, 

Samuel  Čiasnoha, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.2  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje dodatok). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci.  V miestnosti neboli Puchala, 

Samuel  Čiasnoha, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.1  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

5. Zámena pozemku v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy so spoločnosťou GMT 

projekt spol. s.r.o. Bardejov – prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh zámeny pozemku v zmysle 

uzatvorenej kúpnej zmluvy so spoločnosťou GMZ projekt spol. s r.o. Bardejov – prípad 

osobitného zreteľa, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

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

návrh schváliť. 

Ing. Erika Balážová, vedúce oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, zámenná zmluva bude 

predmetom rokovania mestského zastupiteľstva až po zavkladovaní v katastri. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci.  V miestnosti neboli Puchala, 

Samuel  Čiasnoha, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.3  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci.  V miestnosti neboli Puchala, 

Samuel  Čiasnoha, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/C.2  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6. Diskusia 
 

Primátorka mesta – poslancom MsZ bolo predložené vyhodnotenie Dni mesta. Výdavky sú 

rozpočtované v dvoch položkách a to 9 945,-- € a 23 156,-- € spolu je to  cca 33 000,-- €. 

V položke kultúrna činnosť  sú aj iné akcie, zhruba je to 5 000,-- €  oproti rozpočtovaným 

9 945,-- €. 

Hlavná kontrolórka  – obracia sa na Ing. Kleina a pani  primátorku – trvá na vete, ktorá je 

uvedená v jej správe z kontroly BHMK s.r.o. a  upozorňuje za čo je konateľ zodpovedný. 

Keby  zistila, že  konateľ sa dopustil trestného činu,  tak by to bola uviedla.  Kontrola bola len 

na faktúry, ak konatelia zistili, či sú nedostatky mohli konať v spolupráci s dozornou radou. 

Finančná a majetková komisia MsZ má určité nedostatky hlavne čo sa týka uznesení. Vieme, 
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koľko finančných prostriedkov dávame do spoločnosti  BHMK s. r.o., máme aj  iné naše 

spoločnosti s r.o. a tie  ešte odvádzajú mestu finančné prostriedky. 

Poslanec Ing. Klein – prešiel fyzicky sklad v spoločnosti BHMK s.r.o., kto sa má dopátrať 

k záväzkom a pohľadávkam. Nevidí, aby niečo zmizlo, veci sa dajú zistiť z účtovníctva ale 

z akého. Finančná a majetková komisia MsZ len odporúča, nie sú takí znalci aby sa vo 

všetkom vyznali. 

 

7. Záver. 
 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 21.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

 

 

 

V Krompachoch 25. októbra  2012 

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 :   

            

    Rudolf  ČIASNOHA,  poslanec MsZ   

    Ing. Štefan KLEIN,    poslanec MsZ 
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