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ZÁPISNICA 
z 26. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 9. apríla 2013 vo veľkej  zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, otvoril a viedol 26.  zasadanie mestského 

zastupiteľstva. Privítal poslancov MsZ, zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné, prítomných bolo 10 poslancov MsZ. Ospravedlnili  sa Ing. Perháčová 

a Samuel Čiasnoha. Zároveň ospravedlnil primátorku mesta Ing. Ivetu Rušinovú, ktorá bola 

na služobnej ceste a prednostu MsÚ Mgr. Emila Muľa z dôvodu čerpania dovolenky 

a nemohli sa  zúčastniť rokovania. Prítomným predstavil Ing. Máriu Brejkovú Ondovú, 

asistentku primátorky mesta. 

Zástupca primátorky mesta predložil návrh programu dnešného zasadania  mestského 

zasadania. 

Za  takto predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2012 o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 

5. Návrh VZN MsZ v Krompachoch, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Krompachy  

č. 5/1995 o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Zástupca primátorky mesta  určil za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za 

overovateľov zápisnice poslancov MsZ Oľgu DZIMKOVÚ a Vladimíra PUCHALU. 

 
3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Zástupca primátorky mesta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Ing. 

Ľuboš ONTKO, členovia Ing. Lívia KOZLOVÁ a Vladislav PROBALA. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, MUDr. Hojstrič,  Ing. 

Kozlová; v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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4. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2012 o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ 

v Krompachoch č. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Puchala – komisia MsZ pre regionálny rozvoj a cestovný ruch na svojom zasadaní 

predložený návrh prerokovala. Z radov členov neboli žiadne výhrady, odporúčajú predložený 

návrh schváliť. Návrh bol, či by sa neodpustili  poplatky teraz na aprílových trhoch, na čo mu 

bolo zodpovedané, že to nie je možné. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, MUDr. Hojstrič,  Ing. 

Kozlová v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/B.1  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, MUDr. Hojstrič,  Ing. 

Kozlová v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.1  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, MUDr. Hojstrič,  Ing. 

Kozlová v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/D.1  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

5. Návrh VZN MsZ v Krompachoch, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Krompachy č. 

5/1995 o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch, ktorým sa 

zrušuje VZN Mesta Krompachy č. 5/1995 o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, MUDr. Hojstrič,  Ing. 

Kozlová v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/B.2  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, MUDr. Hojstrič,  Ing. 

Kozlová v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.2  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, MUDr. Hojstrič,  Ing. 

Kozlová v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/D.2  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6. Diskusia. 

 

Poslankyňa Dzimková – upozornila na sťažnosť ohľadom stravovania v Školskej jedálni pri 

 ZŠ Zemanská ul.. 

Poslanec Puchala – v rade školy je nominant z poslancov mestského zastupiteľstva. 
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Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKaŠ – bol poverený preveriť sťažnosť, ale týkajúcu sa balíčkov. 

Požiadal vedúcu školskej jedálne o jedálne lístky, ktoré boli prekontrolované. Bola 

vypovedaná zmluva na balíčky pre ZŠ ul. SNP a ŠZŠ. Sťažnosť  na stravovanie nebola.  

Poslanec Rudolf  Čiasnoha -   v rade školy nebola predložená žiadna sťažnosť na nekvalitnú 

stravu, preto sa o tomto  nemohlo rokovať a ani nerokovalo.  

Poslankyňa Ing. Kozlová – na Cintorínskej ulici už dlhšie je ohraničené prepadlisko. 

Ing. Štefan Ondáš,  vedúci OVŽPaTS, prepadlisko je veľké 2m x 2m a na základe vyjadrenia 

firmy oprava by stála  cca 15 000,-- €. Finančne je to neprijateľné,  pre nás je to veľká suma. 

Zvažuje sa o inej možnosti, napr. opravu vykonať svojpomocne. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – aký je časový horizont ukončenia prác pavilónu D v ZŠ 

Maurerova ul.. Boli o tom informovaní rodičia detí z MŠ Robotnícka ul., že MŠ bude 

presťahovaná? 

Zástupca primátorky mesta – robí sa všetko preto, aby to bolo funkčné od 1.9.2013. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – áno, na rodičovskom združení boli o tom rodičia oboznámení. 

Zástupca primátorky meste – určite sa v tomto roku všetko nestihne. Uvažuje sa aj 

o zriadení  10 miest pre deti na umiestnenie v jasliach. 

 

7. Záver. 

 

Zástupca primátorky mesta  sa poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 26.  zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 9. apríla 2013 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

        Stanislav BARBUŠ 

                       zástupca primátorky mesta 

 

 

 

 

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

 

     Oľga DZIMKOVÁ,   poslankyňa  MsZ 

     Vladimír PUCHALA,  poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 


