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ZÁPISNICA  
z 32. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 17. októbra 2013 vo veľkej zasadačke 
Mestského  úradu v Krompachoch. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, otvoril a viedol rokovanie 32. zasadania 
mestského zastupiteľstva. Privítal poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov 
spoločností s majetkovou účasťou mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, 
prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa Samuel 
ČIASNOHA. Zároveň ospravedlnil aj pani primátorku, ktorá sa dnešného rokovania 
nezúčastnila z dôvodu čerpania dovolenky. Zástupca primátorky predložil návrh programu 
rokovania, s ktorým všetci prítomní poslanci MsZ súhlasili. 
 
Program rokovania: 
 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Interpelácie poslancov MsZ. 
5. Potvrdenie uznesenia MsZ  č. 31/G.1 a 31/G.2 zo dňa 9. októbra 2013. 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 
 
1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Zástupca primátorky mesta  určil za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za 
overovateľov   zápisnice poslancov MsZ  Oľgu DZIMKOVÚ, MUDr. Mariána HOJSTRIČA. 
 
2. Voľba návrhovej komisie. 
 
Zástupca primátorky mesta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: 
Alžbeta PERHĆOVÁ, členovia Ing. Ľuboš ONTKO, Mgr. Marta MIČEKOVÁ.   
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli Samuel Čiasnoha, Puchala.  
MsZ prijalo uznesenie č. 32/A.1 -  viď  pripojené pri zápisnici (volí). 
 
3.  Interpelácia poslancov MsZ. 
 
Neboli predložené žiadne interpelácie. 
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4. Potvrdenie uznesenia č. 31/G.1 zo dňa 9. októbra 2013. 
 
Bc. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil písomný návrh potvrdenia 
uznesenia MsZ č. 31/G.1 a 31/G.2 zo dňa 9. októbra 2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Zástupca primátorky mesta  – na 30. zasadnutí 21.8. 2013 bolo schválené uznesenie, 
primátorka mesta ho nepodpísala, na 31. zasadaní MsZ dňa 9. 10. 2013 materiál bol znova 
predložený, MsZ uznesenie nepotvrdilo a na základe poslaneckého návrhu sa znovu rokovalo. 
Uznesenie bolo schválené, ale nepodpísané, preto dnes je znovu predložené na rokovanie. Je 
potrebné vrátiť prostriedky 3 veriteľom, ktorí požičali finančné prostriedky bez úrokov. 
Poslankyňa Mgr. Mi čeková – pre BHMK s.r.o. ide o vykrytie strát, je to veľká suma, na čo 
doplatia všetci občania. Pôžičku treba vrátiť, ak sa to odsúhlasí, bude to už v poriadku, alebo 
znova budú chýbať finančné prostriedky? 
Zástupca primátorky mesta – v tejto chvíli vyplácame preplatky, problém bude ešte vrátiť 
prostriedky do fondov, sú tam aj pohľadávky.  
Konateľ spoločnosti BHMK s.r.o. - Bytové družstvo Spišská Nová Ves, ktoré spravuje byty, 
ich nevymáha, ale ani mestu nedovolí, aby sa vymáhali. Firma už vymáhala pohľadávky 
u jedného bytového  domu, ale s bytovým družstvom nemôžu nájsť spoločnú reč. BHMK 
s.r.o. bude vymáhať, ale potrebuje súhlas bytového družstva, alebo vymáhať od jednotlivých 
domov. Je ťažká komunikácia s bytovým družstvom. Boli dohodnuté podmienky, ale bytové 
družstvo asi robí naschvál, zavádza vlastníkov bytov. Určite to nie je posledná suma, ktorá by 
išla do BHMK s.r.o.. Dražbu môže vyhlásiť správca, ale bytové družstvo to nechce vyhlásiť.. 
Musí sa presadiť, aby bytové družstvo zobralo na seba pohľadávky vlastníkov bytov, aby bola 
vyhlásená dražba. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – nebolo počuť názor primátorky, ako aj názor hlavnej 
kontrolórky.  
Zástupca primátorky mesta – bolo to prezentované na minulom zasadaní. 
Poslanec Jendruch – bude hlasovať za, váži si pána Neubellera, ktorý je jedným z nich, že 
požičal finančné prostriedky. 
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, na augustovom zasadaní MsZ materiál bol 
predložený, vyjadrila sa k tomu. Mesto dáva, návrh uznesenia znie – na vykrytie strát 
z predchádzajúcich období. Tu sa teraz hovorí, že finančné prostriedky pôjdu pre ľudí, ktorí 
požičali bytovému na základe uzatvorených zmlúv, aby sa vyplatili preplatky ľuďom. Už 
v auguste som povedala, že ľudia majú právny nárok na vyplatenie preplatkov, tiež som 
upozornila, ako môže spoločnosť sa zaviazať, že vráti požičané finančné prostriedky, lebo 
mesto spoločnosti prostriedky dá, odsúhlasí. Je pravdou, ak požičiam peniaze, mám nárok 
a očakávam ich vrátenie. Tiež si vážim, že boli takí, ktorí spoločnosti požičali, aby sa 
preplatky vyplatili. Ale z pohľadu mesta musím pozerať, že sa jedná o verejné finančné 
prostriedky a ich použitie je viazané zákonom. Bolo by transparentnejšie, keby boli 
prostriedky z mesta schvaľované priamo na úhradu preplatkov, bolo by to čistejšie. Mesto je 
100 % vlastníkom. Aj jedno – vykrytie strát, aj druhé – priamo na preplatky, nie je 
hospodárnym nakladaním, t.j. v súlade so zákonom. K hlasovaniu na minulom zasadaní. Je 
schválený rokovací poriadok, platí zákon. Na druhý deň po rokovaní mestského zastupiteľstva 
som upozornila, že uznesenie predložené v auguste stratilo platnosť, lebo za návrh 
pozastaveného uznesenia nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov, nedošlo, nebola právna 
vôľa uznesenie schváliť, tzn. pozastavené uznesenie poslanci nepotvrdili. Na druhej strane, po 
ďalších bodoch rokovania, na základe poslaneckého návrhu, sa vrátilo k tomu bodu. 
Schválený program rokovania je záväzný pre oba orgány mesta, pre primátora a mestské 
zastupiteľstvo, všetkých zúčastnených poslancov. Tým sa nemalo dať hlasovať ani 
o poslaneckom návrhu rokovať o tom, čo už bolo predmetom rokovania v zmysle 
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schváleného programu a bolo uzatvorené hlasovaním, už sa nemalo vracať k prerokovanej 
a rozhodnutej veci. Rokovať sa má podľa schválených bodov. Odporúčam prehodnotiť 
rokovací poriadok. Predkladanie návrhov poslancami by malo byť podrobne upravené, 
rozpracované v rokovacom poriadku, aby do budúcna nedochádzalo k takýmto situáciám. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli Samuel Čiasnoha, Puchala.  
MsZ prijalo uznesenie č. 32/B.1 -  viď  pripojené pri zápisnici (potvrdzuje). 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli Samuel Čiasnoha, Puchala.  
MsZ prijalo uznesenie č. 32/B.2 -  viď  pripojené pri zápisnici (potvrdzuje). 
 
 
5. Rôzne. 
 
V bode rôznom neboli predložené žiadne návrhy. 
 
6. Diskusia. 
 
Poslanec Ing. Ontko – v minulom roku na uliciach Hlavná a SNP sa opravovala cesta, ale 
asfalt je poškodený. Je potrebná reklamácia. 
Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, je to štátna cesta. 
Zástupca primátorky mesta  – na túto skutočnosť bolo zaslané upozornenie kompetentným 
orgánom.  
 
7. Záver. 
 
Zástupca primátorky mesta  sa poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 32.  zasadaní 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
 
V Krompachoch  17. októbra  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 
    MUDr. Marián HOJSTRI Č, poslanec MsZ 
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