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ZÁPISNICA 
z 22. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 4. decembra  2012 v malej zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 22.  zasadania 

mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta. Požiadala, aby 

priebeh rokovania mohol byť nahrávaný na diktafón. S návrhom všetci prítomní súhlasili. 

Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania, prítomných bolo 11 poslancov MsZ, v miestnosti 

nebol poslanec MsZ MUDr. Marián Hojstrič.  

 Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného zasadania s doplnením o bod 

rôzne. Za predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Voľba hlasovacej komisie. 

5. Odsúhlasenie projektu „Komunitné centrum Krompachy“  

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ Ing. Alžbetu PERHAČOVÚ a Ing. Líviu KOZLOVÚ. 

 
3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

BARBUŠ, členovia Igor JENDRUCH a Samuel ČIASNOHA. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 
4. Voľba hlasovacej komisie. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie : predseda: Oľga 

DZIMKOVÁ, členovia Ing. Štefan KLEIN a Vladislav PROBALA. 

Dzimková, Klein, Probala 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/A.2  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

5. Odsúhlasenie projektu „Komunitné centrum Krompachy“ . 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odsúhlasenie projektu „Komunitné centrum 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 



2 

 

PhDr. Imrich Papcun, referent oddelenia OSaSV, doplnil, že Komunitné centrum bude 

umiestnené v priestoroch sociálneho podniku s maximálnym zriadením s klubovňou, 

učebňami, kuchynkou, strediskom osobnej hygieny, kancelárie pre zamestnancov. Využité 

bude pre deti a mládež, sociálne  služby pre dospelých, rodičov. Zamestnaný 1 vedúci a 

lektori.  

Primátorka mesta  – rozpočtové náklady sú 166 000 €, mesto prispeje 5 % čo  8 390 €. 

Komunitné centrum musíme riešiť z dôvodu  súčasného nárastu rómskych detí. Žiadosť musí 

byť predložené 10. decembra 2012, preto bolo zvolané zasadanie mimo harmonogramu 

zasadaní MsZ. 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov a predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5. Rôzne. 

 

Primátorka mesta  – predložila písomný návrh na priznanie odmeny hlavnej kontrolórke. 

V rámci rozpočtu z dôvodu práceneschopnosti a odchodu niektorých zamestnancov sa ušetrili 

finančné prostriedky. 

Hlasovanie sa uskutočnilo tajne. 

Poslankyňa Dzimková, predsedníčka hlasovacej komisie, oboznámila s výsledkami 

hlasovania. Rozdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, za predložený návrh boli všetci. Návrh 

prešiel.  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Záver. 
 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 22.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 4. decembra   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 :    

     Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ, poslankyňa MsZ 

     Oľga DZIMKOVÁ,     poslankyňa  MsZ 
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