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ZÁPISNICA  
z 33. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 11. novembra 2013 vo veľkej zasadačke 
Mestského  úradu v Krompachoch. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, otvoril a viedol rokovanie 33. zasadania 
mestského zastupiteľstva. Privítal poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov médií. 
Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo 11 poslancov mestského 
zastupiteľstva, ospravedlnil sa MUDr. Marián HOJSTRIČ. Zároveň ospravedlnil aj pani 
primátorku, ktorá sa dnešného rokovania nezúčastnila z dôvodu zasadania ZMOS-u.  
Zástupca primátorky predložil návrh programu rokovania, s ktorým všetci prítomní poslanci 
MsZ súhlasili. 
 
Program rokovania: 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
2. Voľba návrhovej komisie. 
3. Interpelácie poslancov MsZ. 
4. Návrh na kúpu pozemku v Krompachoch. 
5. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves. 
6. Schválenie dobrovoľnej finančnej zbierky z predaja Vianočného punču. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Záver. 
 
1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Zástupca primátorky mesta  určil za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za 
overovateľov  zápisnice poslankyne MsZ  Mgr. Martu MIČEKOVÚ a Ing. Líviu KOZLOVÚ. 
 
2. Voľba návrhovej komisie. 
 
Zástupca primátorky mesta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Igor 
JENDRUCH, členovia Vladislav PROBALA a Vladimír PUCHALA.   
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Vladimír Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 33/A.1 -  viď  pripojené pri zápisnici (volí). 
 
3.  Interpelácia poslancov MsZ. 
 
Neboli predložené žiadne interpelácie. 
 
4. Návrh na kúpu pozemkov v Krompachoch. 
Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionálnej politiky, predložila písomný 
majetkový návrh na kúpu  pozemkov v Krompachoch od p. Evy Ambrúžovej, bytom 
Buzulucká č. 680/11, Košice, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 
odporúča predložený návrh schváliť. 
Zástupca primátorky mesta požiadal na odporúčanie hlavnej kontrolórky doplniť do návrhu 
na uznesenie jednotkovú cenu za meter štvorcový pre predaj za ornú pôdu a za zastavané 
plochy. 
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložený materiál je bez ekonomického 
rozboru. Sú pre mesto potrebné dané nehnuteľnosti a ako budú využité? Aby nedošlo do 
budúcna k precedensu, že sa mestu  predložia návrhy na predaj nehnuteľnosti a mesto ich 
bude odkupovať? Nie je uvedené či je v rozpočte mesta finančné krytie na kúpu týchto 
nehnuteľností? V rozpočte mesta vo výdavkovej časti na  výkup domov je plánovaných 
25 000,-- €, k 30. 9. 2013 čerpaných  bolo 6 000,--  €. Plánuje sa ešte niečo vykúpiť, budú ešte 
výdavky, je vyplatené všetko? Podstatné je, že v príjmovej časti rozpočtu bol rozpočtovaný 
príjem z predaja budov a stavieb vo výške 142 tis. € a to predaj materskej školy 117 tis. € 
a časti domu na Maurerovej, druhý byt, 25 tis. €. Skutočnosť z príjmu k 30.9. je 8 312 €. 
Nepredala sa ani materská škola, ani dom na Maurerovej, príjem bol z predaja druhých 
nehnuteľností. Očakáva sa príjem ešte z predaja iných nehnuteľností, bude reálny? 
Skutočnosť príjmov z predaja pozemkov k 30.9. činí 10 984 €, rozpočtované bolo 10 tis. €.  
Vhodné je pozrieť na reálnu príjmovú časť, následne výdavkovú, čo sa očakáva do konca 
roka. Kúpa predložených nehnuteľností je 13 591 €. 
Mgr. Emil Mu ľ, prednosta MsÚ, rozpočet je s malým prebytkom, plnenie rozpočtu nie je 
ohrozené, je rezerva v každej oblasti. 
Hlavná kontrolórka   – pozor na účelovú viazanosť finančných prostriedkov. 
Ing. Balážová – príjem sa do konca roka splní. 
Hlavná kontrolórka  – ak krytie finančných prostriedkov je, malo to byť uvedené a rozpísané 
v materiáli. 
Poslanec Jendruch – bolo niekoľko majiteľov pozemku na futbalovom ihrisku, je už  
futbalové  ihrisko  mestské?  Je to už  asi posledný kúsok pozemku.  
Hlavná kontrolórka   – neide o odkúpenie samotného pozemku pre futbalistov, sú aj ďalší 
vlastníci pozemkov. Koľko metrov štvorcových z danej parcely je pre futbalové ihrisko? Ako, 
na čo mesto využije ostatnú časť? 
Poslanec Puchala – je to spúšťací mechanizmus pre ďalších, ktorí budú chcieť predať 
pozemok mestu. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Vladimír Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.1 -  viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Vladimír Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 33/C.1 -  viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 

5. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves. 
 

Zástupca primátorky mesta  predložil písomný návrh na voľbu prísediaceho Okresného 
súdu Spišská Nová Ves, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Jendruch – pán Štancel súhlasí s návrhom? 
Zástupca primátorky mesta – áno. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Vladimír Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
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MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.2 -  viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
6. Schválenie dobrovoľnej finančnej zbierky z predaja Vianočného punču. 
 

Zástupca primátorky mesta  predložil písomný návrh na schválenie dobrovoľnej finančnej 
zbierky z predaja Vianočného punču, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Jendruch – komisia MsZ kultúry, vzdelávania a športu odporúča predložený návrh 
schváliť a zo získaných prostriedkov zakúpiť materiálno-technické zabezpečenie pre školské 
jedálne. 
Poslanec Puchala – na čo budú konkrétne použité, pretože v minulosti účtovníčky v školách 
nevedeli tieto prostriedky zaúčtovať. 
Zástupca primátorky mesta sú to prostriedky pre školské jedálne. Predaj vianočného punču 
bude 13. a 14. decembra 2013. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Vladimír Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 33/B.3 -  viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
7. Rôzne. 
 
V bode rôznom neboli predložené žiadne návrh. 
 
8. Diskusia. 
 
Poslanec Jendruch – stále pretrvávajú problémy ohľadom odpadu. Na Hlavnej ulici pri 
potravinách Milk Agro je neporiadok, občania sa sťažujú, že prístrešok sa nedá uzamknúť. 
Zástupca primátorky mesta – je to trvalý problém. 
Ing. Štefan Ondáš, vedúci OŽP a TS, mestská polícia má vykonávať kontroly. 
Prednosta MsÚ – o problémoch sa vie, potrebné je to riešiť systémovo, občania  nechávajú 
odpad pred prístreškom. Aktivačné služby sú na zmeny, na starosti majú určitú lokalitu 
a budú zodpovedať za čistotu mesta. Takéto upratovanie mesta sa osvedčilo.   
 
9. Záver. 
 
Zástupca primátorky mesta  sa poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 33.  zasadaní 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
 
V Krompachoch  11. novembra   2013 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 
Mgr. Emil MU Ľ          Stanislav BARBUŠ 
 prednosta MsÚ           zástupca primátorky mesta       

 

     O V E R O V A T E L I A :  
    Mgr. Marta MI ČEKOVÁ,    poslankyňa MsZ 
    Ing. Lívia    KOZLOVÁ,      poslankyňa MsZ 
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