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ZÁPISNICA 
z 24. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 20. februára 2013 vo veľkej zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 24.  zasadania 

mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií a občanov. Požiadala, aby priebeh 

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

zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo 7 poslancov MsZ. Ospravedlnili  sa 

MUDr. Marián Hojstrič, Ing. Alžbeta Perháčová, v miestnosti neboli poslanci  Ing. Ľuboš 

Ontko, Vladimír Puchala. 

 Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného zasadania. Prítomný je konateľ 

spoločnosti Puchalla & Slávik partners s.r.o., JUDr. Martin Puchala PhD., aby sa bod 

programu 24 prerokoval za interpeláciou a program rokovania sa doplní o bod : Vyhlásenie 

nastúpenia náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch. Za takto predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Interpelácie poslancov MsZ. 

4. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 20. februáru 2013. 

6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2012. 

7. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2012. 

8. Majetkové návrhy. 

9. Návrh rozpočtových opatrení. 

10. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok. 

11. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2012. 

12. Ponuka služby pre efektívnu dodávku tepla do objektu ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 

Krompachy. 

13. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2012. 

15. Návrh Zmluvy o prevádzke čistiaceho zariadenia (Ladog). 

16. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Krompachy č. 5/1995 

o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy. 

17. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Krompachy č. 5/2011 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území  mesta Krompachy. 

18. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na 

území  mesta Krompachy. 

19. Návrh VZN MsZ v Krompachoch o pamätihodnostiach mesta Krompachy. 
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20. Návrh VZN mesta Krompachy o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a školských zariadeniach so sídlom na území mesta Krompachy. 

21. Návrh na úpravu rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2013. 

22. Informácia o  Doplnku č. 2 k Organizačnému poriadku MsÚ v Krompachoch, 

účinný od 1. februára 2013. 

23. Voľba člena ZPOZ-u pri MsZ v Krompachoch. 

24. Informácia o stave BHMK s.r.o. Krompachy. 

25. Rôzne. 

a) Krompachy - obnova obcí postihnutých povodňami, regenerácia sídla v povodí 

Slovinského potoka. 

26. Diskusia. 

27. Záver. 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Rudolf ČIASNOHA a Samuel ČIASNOHA. 

 
2. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

JENDRUCH;  členovia: Ing.  Lívia KOZLOVÁ a Oľga  DZIMKOVÁ. 

Z prítomných 7 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Samuel 

Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, Probala, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Perháčová, Puchala.  

MsZ prijalo uznesenie č. 24/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

3. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Neboli predložené žiadne interpelácie poslancov MsZ. 

 

24.  Informácia o stave BHMK s.r.o. Krompachy. 

 

Primátorka mesta – prečítala abdikačný list na konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. 

Krompachy Ing. Štefana Kleina. Musí zasadnúť valné zhromaždenie a na základe toho sa 

bude konať. 

Primátorka mesta privítala a predstavila JUDr. Martina Puchallu PhD., ktorý je konateľom 

spoločnosti Puchalla & Slávik partners Košice. 

JUDr. Puchalla – spoločnosť bola oslovená mestom Krompachy a začalo sa robiť ohľadom 

nešťastných sterilizácií. Zastupovali mesto, úspešnosť je dobrá, z 5 prípadov  sú 3 vyhraté, 2 

prehraté. Najväčšou bolesťou pre mesto je BHMK s.r.o.. Na celom Slovensku bytové podniky 

fungujú dobre, len v Krompachoch nie. Kancelária zobrala zastupovanie BHMK s.r.o..  Je 

presný zoznam neplatičov na vymáhanie finančných prostriedkov, je asi 140 spisov, z ktorých 

vybavených asi 100 a asi 40 spisov nevybavených. Ostatné spisy sú v riešení exekútora, alebo 

v súdnom konaní. Problém nastal v tom, že výzvy pre neplatičov boli zaslané, ale ak niekto 

zaplatí alebo nie, nie je o tom zo strany BHMK spätná väzba. V marci 2012 bolo  

pripravených 20 žalôb, bol podaný súdny poplatok, ale nie je zaplatený. Tieto žaloby sú 

nanič, musia sa prerobiť, pretože sa finančné čiastky zmenili. Nevedia sa dopracovať k tomu, 

konkrétne kto, koľko, komu dlží. Riešil sa  aj daňový úrad, dávali sa aj výpovede z nájmu. 
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Poslanec Ing. Ontko – na fonde opráv sú finančné prostriedky, akým spôsobom môžu ľudia 

prísť k majetku, ak by chceli prejsť do inej spoločnosti. 

JUDr. Puchalla – je to otázka pre BHMK,  nevie sa ako tento dlh vznikol. Ľudia mali  

nesprávneho správcu, je to morálna povinnosť, aby sa BHMK týmto zaoberalo, je to 100 % 

spoločnosť mesta. Mesto nemôže sanovať firmu, BHMK si to musí vyrovnať, otázka je 

odkiaľ, asi zo starých  pohľadávok. Bytové družstvo by malo poveriť BHMK na vymáhanie 

pohľadávok. 

Primátorka mesta – sú spracované mandátne zmluvy na vymáhanie pohľadávok, bytové 

družstvo a spoločenstvá k dnešnému dňu nevedia, čo je s mandátnymi zmluvami. Ak budú 

podpísané, právna kancelária začne vymáhať dlžoby od neplatičov. Bude sa  musieť postupne 

naplniť fond opráv. 

Poslankyňa Dzimková – čo, ak sa nepodpíšu mandátne zmluvy. 

JUDr. Puchalla – právna kancelária to robiť nebude. Sú to cudzie peniaze, má to robiť 

správca, ale BHMK už nie je správcom. Preto je potrebné podpísať mandátnu zmluvu, je to 

jediné riešenie, alebo nech to robí bytové družstvo. Spoločnosť Puchalla & Slávik partners 

Košice nepôjde na súd, aby prehral žaloby. 

Primátorka mesta – bude oslovené bytové družstvo na rokovanie aj s právnou kanceláriou, 

aby sa situácia vyriešila. Sklamaná je z bytového družstva, pretože termíny nástupu 

spravovania bytov  sa oddiaľovali. BHMK spravuje bytový dom SNP 1, pretože nepristúpili 

k žiadnemu správcovi. Od 1.10. 2013 ho bude asi spravovať spoločenstvo a BHMK nebude 

mať nič v správe. Nevidí dôvod, aby sa  malo neplatičom odpustiť, že si neplnili svoje 

záväzky. 

JUDr. Puchalla – nečuduje sa, že do toho nechcú ísť, spoločnosť BHMK by mala zaplatiť 

obytným blokom do fondu opráv. 

Poslanec Ing. Ontko – občania boli oklamaní, mesto by sa malo k tomu postaviť, ako 

k 100% vlastníkovi. Ako mesto pomôže tým ľuďom. 

JUDr. Puchalla – mesto má vôľu riešiť tento problém. Firma by už mala byť dávno 

v konkurze. Mesto nemôže len tak povedať, že tam dá prostriedky, kto bude za to 

zodpovedný.  

Primátorka mesta  – preto je dôležité vymáhať dlžoby, podpísať mandátnu zmluvu. Sú 

neplatiči, ktorí spôsobili dlh voči občanom, ale spôsobili to aj mestu. BHMK  spravovalo asi  

1 000 bytov, ale v meste je viac bytov a rodinných domov.  Pritom sa nevymáhajú ani penále. 

Poslanec Ing. Ontko – boli uzatvorené spoločenstvá, ktoré boli spravované spoločnosťou 

BHMK,  niektoré obdŕžali prostriedky z fondu opráv a niektoré nie. 

Poslanec Barbuš – na jednej strane sa nepodpíše mandátna zmluva, ale finančné prostriedky 

chcú. 

Primátorka mesta  – bola  vyvolaná panika, lebo predseda bytového družstva vyhlásil, že 

ľudia nedostanú peniaze z fondu opráv. Na to nemá mandát. 

Poslanec Probala – je záujem vyriešiť situáciu, ale mesto nemôže stále dávať prostriedky do 

spoločnosti, ale musia sa vymáhať.   

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia – došlo k hlbokému nepochopeniu, že sa 

nepodpísali mandátne zmluvy. Potrebné vysvetliť ľuďom o čo ide. 

Primátorka  mesta – bude potrebné sa rozhodnúť, či spoločnosť BHMK s.r.o. ide ďalej, 

alebo  ide do likvidácie.   

Primátorka mesta vyslovila poďakovanie Ing. Kleinovi za prácu v MsZ a ako aj konateľovi 

spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.14  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.17  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie vzdanie sa 

konateľa v spoločnosti BHMK s.r.o.). 

 

 
4. Vzdanie sa poslaneckého mandátu 

 

Primátorka mesta prečítala žiadosť poslanca Ing. Štefan Kleina, že sa vzdáva  poslaneckého 

mandátu a konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. Písomné žiadosti sú prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Samuel 

Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, Probala, Ing. Ontko, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová, Puchala.  

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.16  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnený 

mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  Náhradníčkou je Mgr. Marta 

Mičeková, bytom Krompachy, Slovinská 4. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Samuel 

Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, Probala, Ing. Ontko, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová, Puchala.  

MsZ prijalo uznesenie č. 24/I.1  - viď pripojené pri zápisnici (vyhlasuje). 

 

 

 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 12. decembru 2012. 

 

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

v Krompachoch k 20. februáru 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 7 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Samuel 

Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, Probala, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Puchala, Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.1  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 7 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Samuel 

Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, Probala, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Puchala, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/C.1  - viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

Z prítomných 7 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Samuel 

Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, Probala, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Puchala, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/C.2  - viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

 

6. Správa o bezpečnostnej situácii 

 

Mgr. František Bocan, zástupca riaditeľa OO PZ SR Krompachy, predložil písomnú správu 

o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2012, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnil, že za tieto 2 miesiace sa kriminalita nezvýšila. Samotné krádeže dreva v meste 
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Krompachy počas zimných mesiacov sú bežné. Problém pretrváva na úseku znečisťovania 

verejného poriadku.  

Primátorka mesta – v Rožňave je zakázaný  vstup do mestských lesov. Je to možné? 

V prípade zistenia a krádeže, je to zvýšený trest? 

Zástupca riaditeľa – áno, je to možné. Vlastník to môže urobiť. 

Primátorka mesta – zákaz by mali aj turisti. Odkedy je navýšený počet policajtov, znížil sa 

počet trestných činov. 

Zástupca riaditeľa – má to prínos, znížil sa počet trestných činov. Odišli však niektorí 

policajti. 

Primátorka mesta – aká je spolupráca s MsP. Je na priemernej úrovni. V čom by to malo byť 

lepšie. 

Zástupca riaditeľa – bolo to asi nedostatočnou komunikáciou, teraz sa to vylepšilo. 

Podpísali sa dohody o vzájomnej spolupráci. 

Primátorka mesta – počas akcie Pankúškové slávnosti nedošlo k trestným činom. V sobotu 

však, aby polícia pomohla, aby odchod z Plejsov bol neprerušený, robili sa kontroly. 

Zástupca riaditeľa – hliadky boli z krajského riaditeľstva, nepodliehajú obvodnému ani 

okresnému riaditeľstvu. Kontrola bola pravdepodobne naplánovaná. 

Poslanec Jendruch – bolo už toľko policajtov v Krompachoch 34 + 2. 

Zástupca riaditeľa – ešte nebolo. V Krompachoch sú aj 4 rómski špecialisti. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Samuel 

Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, Probala, Ing. Ontko, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová, Puchala.  

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.2  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

7. Správa o činnosti MsP Krompachy za rok 2012. 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, predložil písomnú správu o činnosti MsP Krompachy za 

rok 2012, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Hodnotí sa rok 2012, predpokladá, že spolupráca 

bude dobrá. Systém služieb je iný ako v minulosti. Je to kvôli zamestnankyniam 

v Panasoniku, aby bola zabezpečená bezpečnosť pre tie, ktoré pracujú o popoludňajších 

zmenách. Príslušníci MsP  musia vyhľadávať priestupky. V noci sú potrebné hliadky, 

poobede stačí jeden príslušník MsP. 

Poslanec Jendruch – pri použití donucovacích prostriedkov musí byť zápis? 

Náčelník MsP  - áno. 

Poslanec Probala – na Štúrovej ulice nie je veľmi vidno hliadkujúcich policajtov. Pred 

Freschom každé ráno je veľa rómov. Potrebné je vykonávať kontrolu ráno aj večer. 

Náčelník MsP  – rozmáha sa pitie na verejnom priestranstve, hlavne v lokalitách, kde nie je 

dosah kamery. 

Primátorka mesta – vyslovila poďakovanie za vykonanú prácu, pohlo sa v činnosti MsP, na 

kamerovom systéme máme o 4 pracovníkov viac – chránená dielňa. Bola predložená  žiadosť 

o ďalšie kamery. V priebehu roka by sa malo zakúpiť nové motorové vozidlo. Náklady na 

opravu a údržbu terajšieho auta sú  veľmi vysoké. Navýšenie stavu policajtov sa bude asi 

riešiť v priebehu roka. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Samuel 

Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, Probala, Ing. Ontko, Puchala, v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová.  

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.3  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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8. Majetkové návrhy. 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil v písomnej forme majetkové návrhy, ktoré sú 

prílohou tejto zápisnice. Návrhy boli  prerokované v príslušných komisiách. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, uviedla jednotlivé 

návrhy. 

a) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom reklamnej plochy na umiestnenie reklamnej 

tabule na Dome kultúry v Krompachoch. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.1  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.1  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome SNP 

č. 1 v Krompachoch.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,    

v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.2  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.2  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

c) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry, 

Námestie slobody č. 2 v Krompachoch – TIC. 

 

Z prítomných  9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.3  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.3  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

d) Zmluva o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností na futbalovom 

ihrisku v Krompachoch – Futbalový klub POKROK SEZ ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

Poslanec Ing. Ontko – ako sa bude uhrádzať nájomné? 
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Primátorka mesta -  nájomné sa bude uhrádzať z dotácie, ak sa bude hospodárne nakladať 

s energiami, ostane viac na činnosť. 

Hlavná kontrolórka – čl. 5, bod 3. - Nájomca sa zaväzuje pomernú časť vo výške x % 

z vyzbieraného vstupného odviesť mestu Krompachy. Máme predloženú i zmluvu ohľadom 

krytej plavárne, tiež športová činnosť a v zmluve sa nevyskytuje takéto znenie. Je na 

poslancoch ako sa rozhodnú, či zo vstupného sa bude odvádzať aj z plavárne, alebo nebude 

ani z futbalu. Mali by byť rovnaké podmienky.  

Primátorka mesta – malo by to byť 0 %. 

Poslanec Barbuš predložil poslanecký návrh – vypustiť v článku 5 bod 3. 

Za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, 

Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš. Návrh prešiel.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.4  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prenájom 

nebytových priestorov). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.5  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.4  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

e) Zmluva o nájme nehnuteľnosti – Krytá plaváreň v Krompachoch – Súkromná 

stredná odborná škola SEZ Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Poslanec Puchala – predložil poslanecký návrh, aby primátorka mesta rokovala 

s prenajímateľom, že si energie bude hradiť sám. 

Za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala.  Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, 

Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš. Návrh prešiel.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.6  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.7  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.5  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/E.3  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
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f) predaj bytov v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch – prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.8  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.9 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu- Kaščáková). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.6  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.10 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu - 

Köhlerová). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.7  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

g) predaj bytu č. 1 v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch Mgr. Petrovi 

Némethovi, bytom Jánošíkova 53, Prešov. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.11  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.8  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

h) Predaj obchodného podielu Mesta Krompachy v spoločnosti PO WOPAX, s.r.o. 

Maurerova 29, Krompachy. 

 

Poslanec Puchala  ako sa bude správať väčšinový vlastník. 

Primátorka mesta bola požiadaná rokovať o predaji obchodného podielu. Rokovala 

s konateľom, nepovedal nie ani áno. Spoločnosť vykonáva minimálnu činnosť. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.12  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/E.1  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

i) výpoveď Zmluvy o zabezpečení činností pri užívaní bytov – BHMK s.r.o. Krompachy. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.4  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

j) zámer predať pozemok na ulici Jesenského v Krompachoch za účelom scelenia 

pozemku. 

 

Poslanec Puchala -  cenu za znalecký posudok si hradí kupujúci? 

Ing. Balážová  - áno. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.13-1  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.13-2  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.9  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

k) zmena Uznesenia č. 23/E.7 bod 2 zo dňa 12. 12. 2012. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.14  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.10  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

9. Návrh rozpočtových opatrení 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtových opatrení, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, okomentoval predložený materiál. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Ontko. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.15  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 1). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.16  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 2). 

 

10. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok,  

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, okomentoval predložený materiál. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.17  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.11  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

11. Správa o vybavovaní sťažnosti a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2012. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, 

došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2012, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

JUDr. Ingrid Chudíková, referentka oddelenia sociálneho a správneho  uviedla predloženú 

správu. 

Poslanec Probala – petícia z 8.3.2012 zo  Štúrovej ulici,  došlo vyjadrenie z Dopravného 

inšpektorátu, ku ktorému  bolo potrebné odvolať sa z dôvodu, že k rokovaniu neboli prizvaní 

kompetentní. Preto žiada o opätovné prehodnotenie. Nezmenilo sa nič,  čo sa týka parkovania 

pri servise. 

Ing. Anna Čupajová, referentka SOÚ – v bode rôznom je bod obnova obcí postihnutých 

povodňami, kde jedným z objektov je navrhované riešenie Štúrova ul.. Projektant navrhol 

chodník pri rodinných domoch, cestu rozšíriť bližšie k stromom, parametre musia byť 

v norme. 

Primátorka mesta – je to technické riešenie. Uskutoční sa rokovanie k tomuto problému. 

Bude sa riešiť výjazd na cestu z ulice SNP na Starú cestu. Riešiť aj infraštruktúru Stará cesta, 

ul. SNP. Hlavná ul.. Sú problémy s Dopravným inšpektorátom Spišská Nová Ves 

k vyjadreniam rôznych stanovísk. 

Poslanec Probala – nákladné autá ničia cestu, pred domami je rozvod vody, nevie, či to 

chodník vyrieši. 

Ing. Čupajová – Štúrova ul. je zložitá, všetky inžinierske siete sú na nej. Krásne ulice 

v Krompachoch sa zničili. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.5  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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12. Ponuka služby na efektívnu dodávku tepla do objektu ZŠ s MŠ, Maurerova 14, 

Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme ponuku služby na efektívnu dodávku tepla do 

objektu ZŠ a MŠ, Maurerova ul. 14, Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, 

že finančné prostriedky na obnovu a rekonštrukciu kotolne a pavilónov školy na Maurerovej 

ulici, sa  splácajú  v priebehu 10 rokov z normatívu určeného na školy. 

Ing. Čupajová – uviedla predložený návrh. Komisie MsZ a finančná a komisia výstavby 

prerokovali predložený materiál, konateľ informoval o výhodách tejto ponuky. Riaditeľka ZŠ 

predložila náklady za posledné 3 roky. Z pridelených finančných  prostriedkov sa musí 

zabezpečiť 9 000,-- € na fungovanie školy. Z doteraz predložených projektov sa 

nezabezpečovala obnova kotolne. Na získanie partnera je potrebné realizovať verejné 

obstarávanie. Celková čiastka by mala byť 50 000,-- € na 10 rokov. 

Poslanec Ing. Ontko – rada školy o tomto bola oboznámená. Má to svoje výhody 

a nevýhody. 

Ing. Čupajová – nevýhodou je, že ak sa zníži  počet detí, znížia sa finančné prostriedky, 

výpočet podľa normatívu. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a mládeže  – školy sú financované podľa 

počtu detí. Pripravuje sa zmena, normatív bude stanovený od počtu tried a nie podľa žiakov, 

v triedach bude určený počet žiakov. 

Poslanec Barbuš – uskutoční sa rekonštrukcia kotolne, výmena okien, zateplenie, nové 

rozvody. Celé sa to zafinancuje, firma to bude spravovať a postupne sa to bude splácať. 

Poslanec Ing. Ontko – kotolne sú v zlom stave, víta, aby sa to uskutočnilo. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.6  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/E.2  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

13. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

 

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

následných finančných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.7  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2012. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2012, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.8  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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15. Návrh Zmluvy o prevádzke čistiaceho zariadenia (Ladog). 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Zmluvy o prevádzke čistiaceho zariadenia (Ladog), 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.9  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.18  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.12  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

16. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Krompachy č. 5/1995 

o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ  predložil písomný protest prokurátora proti VZN mesta Krompachy  

č. 5/1995, o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/F.1  - viď pripojené pri zápisnici (vyhovuje). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.13  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

17. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Krompachy č. 5/2011 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území  mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ  predložil písomný protest prokurátora proti VZN mesta Krompachy  

č. 5/2011, o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území  mesta Krompachy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – chyba prokurátora v § 3, záver je nejasný. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/F.2  - viď pripojené pri zápisnici (vyhovuje). 

 

18. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na 

území  mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch  

č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. K predloženému návrhu nedošla žiadna pripomienka. 
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Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.10  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/G.1 - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.14  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

19. Návrh VZN MsZ v Krompachoch o pamätihodnostiach mesta Krompachy. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky, predložil písomný návrh VZN MsZ 

v Krompachoch o pamätihodnostiach mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.11  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/G.2  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Perháčová, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.15  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

20. Návrh VZN mesta Krompachy o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a školských zariadeniach so sídlom na území mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN mesta Krompachy o určení dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadenia so sídlom na území mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. K predloženému návrhu nedošla žiadna 

pripomienka. 

Primátorka mesta – návrh je 86,-- €, ale  dotácia je vo výške 65,-- €. Nie všetky obce sú 

ochotné platiť pre naše CVČ. Bude CVČ fungovať, bude mať dosť finančných prostriedkov? 

Koľko budeme prispievať pre iné CVČ? Dieťa nemôže navštevovať dve centrá voľného času. 

Je na zvážení poslancov MsZ ako sa rozhodnú. 

Ing. Znanec – vychádzalo sa z dotácie 86,-- € pre 770 detí. Podľa  nových prepočtov je to 

657  krompašských detí. Mesto sa bude podieľať na financovaní detí v iných CVČ. Upravený 

normatív pre deti je vo výške 65,-- €. Spišské Vlachy žiadajú od nás 55,-- €. 

Poslanec Jendruch – je toho názoru, aby  pre krompašské deti to bolo  86,-- €, pre iné CVČ – 

55,-- €. 

Poslanec Puchala – koketuje s myšlienkou 65,-- €, pravdepodobne sa s tou čiastkou vyjde. 

Poslanec Barbuš -  dáva poslanecký návrh, aby čiastka bola 65,-- €. 

Za predložený poslanecký návrh poslanca Barbuša boli Dzimková, Barbuš, Probala, Puchala, 

Rudolf Čiasnoha. Návrh prešiel. 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Dzimková, Probala, Rudolf 

Čiasnoha, Puchala, Barbuš,  hlasovania sa zdržali Jendruch, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, Samuel 

Čiasnoha, v  miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.12  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/G.3  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/H.16  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

21. Návrh na úpravu rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2013. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na úpravu rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti na rok 2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Primátorka mesta – je na zvážení poslancov MsZ zlúčiť ZŠ Zemanská a MŠ Hlavná. 

Komisia školstva by sa týmto návrhom mala zaoberať. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,  v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.19  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

22. Informácia o Doplnku č. 2 k Organizačnému poriadku MsÚ v Krompachoch, účinný 

od 1. februára 2013. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomnú informáciu o Doplnku č. 2 k Organizačnému poriadku 

MsÚ v Krompachoch, účinného od 1. februára 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice  

a bližšie uviedol predložený materiál. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – požiadala, aby doručovateľka bola upozornená, že pošta 

doručovaná adresátovi do vlastných rúk bola doručená tomu, komu je určená a  aby ju 

neprevzala iná osoba. 

Poslanec Puchala – obsadené je už miesto na multifunkčnom ihrisku? 

Prednosta MsÚ  – áno. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.13  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

23. Voľba člena ZPOZ-u pri MsZ v Krompachoch. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, predložil písomný návrh na voľbu člena 

ZPOZ-u pri MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnici. Predložil poslanecký 

návrh, aby sa voľba uskutočnila verejne. 

Za predložený  poslanecký návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, Ing. 

Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš. Návrh prešiel. 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš, v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/A.2  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

 

25. Rôzne. 

a) Krompachy - obnova obcí postihnutých povodňami, regenerácia sídla v povodí 

Slovinského potoka. 

 

Ing. Čupajová predložila písomný návrh: Krompachy – obnova postihnutých povodňami, 

regenerácia sídla v povodí Slovinského potoka, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Uviedla 

predložený návrh. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Barbuš,   v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 24/ B.15 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

26. Diskusia. 

 

Primátorka mesta – ústne oboznámila o pripravovanom projekte  – štúdia  na vytvorenie MŠ 

v pavilóne D  -  ZŠ Maurerova, pre  60 detí. Jedná sa o rekonštrukciu, rozpočtové náklady sú 

150 000,--€ na vnútornú a 120 000,-- €  na vonkajšiu. Rozhodnúť sa, či sa má pokračovať 

ďalej, keď je potrebných toľko finančných prostriedkov. 

Poslanci súhlasili s ďalšími prácami. 

Poslanec Ing. Ontko – riaditeľka základnej školy chce zakonzervovať pavilón, je nevyužitý. 

Podporuje tento návrh. 

Poslankyňa Dzimková – občania sa informujú, či mesto postaví dom dôchodcov. 

Primátorka mesta – nie. V mestách, kde sú vybudované domovy dôchodcov, nevedia 

ekonomicky pokryť náklady s prevádzkou. Projekt je pripravený, ale nie sú výzvy. 

Poslanec Samuel  Čiasnoha – bude sa budova MŠ na Robotníckej ulici predávať? 

Poslanec Puchala – zúčastnil sa  inventúry v nocľahárni Maška, nie je využitá. Ako je to so 

zberným dvorom. 

Primátorka mesta – zberný dvor – zapojíme sa do výzvy, mala by byť vypísaná do 

28.2.2013. Žiadosť je spracovaná, bude ju treba upraviť. Realizácia stavby sa musí 

postupovať v zmysle verejného obstarávania. Predkladala sa žiadosť v r. 2011, boli sme 

požiadaní v decembri 2011 o doplnenie. Po dlhom posudzovaní neboli sme úspešní, o mesiac 

bola vypísaná výzva a o tri mesiace znovu sa žiadosť doplňovala. Bola predložená 

Ministerstvu životného prostredia, znovu sa doplňovala a  v auguste zase. Koncom roka sme 

sa dozvedeli že z 50 žiadateľov  boli úspešní 3. Teraz budú konzultovať náš projekt, aby bol 

úspešný. V roku 2011 bol získaný grand na zamestnanie 18 ľudí, ktorý sa mal  čerpať od r. 

2012, ale  nie je možné ho čerpať, lebo projekt nebol schválený. Ak budeme úspešní, tak 

najskôr na budúci rok. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia správneho a sociálneho – v Maške je nocľaháreň, útulok, 

krízové bývanie. Na základe zmluvy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prispieva 

ročne určitou sumou je to 44 000-- €. Prostriedky za minulý rok za útulok a krízové centrum 

sa vracali. Ak sa miesta neobsadia, musia sa prostriedky vrátiť. 

Poslanec Rudolf Čiasnoha – plážové ihrisko sa presťahovalo na za obytné bloky na 

Lorencovej ulici, nie je zavedený odvod vody. . 
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Poslanec Jendruch – rozdal poslancom MsZ a primátorke mesta majetkové priznania za rok 

2012. Požiadal, aby sa do nemocnice na odhrňovanie snehu neposielal  multikár, ale traktor. 

Posypať  komunikáciu pred nemocnicou, je tam ľad. V meste zlikvidovať spadnuté stromy. 

Primátorka mesta – Ekover zvýšil poplatok roku 2012 z 19,89 €  na 20,40 € za uloženie 

odpadu.  

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti Ekover s.r.o. – v minulom roku bola takáto cena. 

Spoločnosť Brantner Nova s.r.o., sľúbila že cenu nebude  navršovať.  3. januára 2013 prišiel 

list, že sa poplatok zvýši a je to na rok. Kvôli tomu bol predložený dodatok na úpravu ceny. 

Konkurenčné ceny sú ešte vyššie a je aj väčšia vzdialenosť na skládku. Najbližšia je  pri 

Sabinove, ale výberového konania sa  nezúčastnili  a cena je 33,-- €.  Brantner Nova s.r.o. je 

najlacnejšia firma a najbližšie. 

Primátorka mesta  – zimná údržba si už vyžiadala za január 20 000,-- € z plánovaných 

40 000,-- €. 

 

28.  Záver. 

 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 24.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013 

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 

     Samuel ČIASNOHA,  poslanec MsZ 
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