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ZÁPISNICA 
z 38. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,  

konaného dňa   25. júna  2014 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 38. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov spoločností 

s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií.  Požiadala, aby priebeh rokovania mestského 

zastupiteľstva bolo možné nahrávať na diktafón a s týmto návrhom všetci prítomní poslanci 

súhlasili. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo 10 poslancov, 

v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha.  

Poslankyňa Ing. Kozlová – navrhla doplniť do programu rokovania v bode rôznom:  

Krompašský spravodajca. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka,  navrhla upraviť bod 13 na: návrh na voľbu 

hlavného kontrolóra, vypustiť podmienky výberového konania; voľba HK je podľa zákona 

o obecnom zriadení, výberové konanie - zákon o výkone práce vo verejnom záujme. 

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania s doplnením ako bod 19 

stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok zobratia úveru, bod č. 20. návrh na 

použitie RF, bod č. 21 čerpanie krátkodobého úveru finančných prostriedkov, bod č. 22 návrh 

na čerpanie úveru finančných prostriedkov a bod č. 23 návrh rozpočtových opatrení.  

Za takto predložený upravený návrh programu rokovania boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti, 

neboli MUDr.  Hojstrič, Samuel Čiasnoha. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. 06. 2014 

6. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2013: SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o., PVS a.s., PO WOPAX 

s.r.o., KROMSAT s.r.o., BHMK s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o., MESTSKÉ LESY 

s.r.o.. 

7. Vyhodnotenie Plánu opráv nebytových priestorov za rok 2013 a návrh Plánu opráv 

nebytových priestorov na rok 2014. 

8. Majetkové návrhy. 

9. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 1/2011 – Prevádzkový poriadok 

pohrebísk Mesta Krompachy. 

10. Informácia o výsledku kontrol. 

11. Návrh plánu činností HK na II. polrok 2014. 

12. Určenie pracovného úväzku HK.  

13. Návrh na voľbu HK. 

14. Návrh VZN mesta Krompachy č. 1/2014, ktorým mesto Krompachy zriaďuje 

Mestskú políciu Krompachy. 
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15. Návrh VZN mesta Krompachy č. 2/2014 o ďalších výstrojných súčiastkach 

rovnošaty príslušníka Mestskej polície Krompachy. 

16. Návrh Doplnku č. 5 k VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2002 o príspevkoch na 

čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach. 

17. Návrh na úpravu rozpočtu pre ŠJ ZŠ s MŠ Maurerova ul.. 

18. Doplnenie plánu investícii na rok 2014. 

19. Stanovisko HK k dodržaniu podmienok zobratia úveru. 

20. Návrh na použitie RF na prefinancovanie ZŠ s MŠ Maurerova a domu na Ul. SNP. 

21. Návrh na čerpanie krátkodobého úveru finančných prostriedkov – prefinancovanie 

poslednej žiadosti HPP. 

22. Návrh na čerpanie úveru finančných prostriedkov – 5 % spoluúčasť na HPP 

a vzduchotechnika HPP. 

23. Návrh rozpočtových opatrení. 

24. Rôzne. 

a) informácia o schválenom programe Odpadového hospodárstva pre mesto 

Krompachy. 

b) Krompašský spravodajca. 

25. Diskusia. 

 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Oľgu DZIMKOVÚ a Vladimíra PUCHALU. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Ing. Ľuboš 

ONTKO, členovia Stanislav BARBUŠ a Rudolf ČIASNOHA.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4.   Interpelácia poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – poďakovala za písomné odpovede na interpelácie, ale 

informovala sa,  s kým má mesto uzatvorené  zmluvy – s ktorými právnikmi, keďže sú nejaké 

nedostatky k zmluve so SEZ na HPP, koľko sa platí za  právne služby. Mali by byť dobré 

zmluvy. Hlavná kontrolórka robila kontrolu čerpania prostriedkov na právne služby, vyčítali 

si to z jej kontroly. K zakúpeniu počítača na matriku, nečakať na sťažnosti klientov, ak majú 

problém zamestnanci, riešiť to. Nepýtala sa na tlačivá, ale na techniku, výkon práce sa má 

skvalitniť. Verí tomu, že bude  počítač na matriku dodaný. Matriky dotuje štát, vyberajú sa 

poplatky, mrzí ju to, ak nebude nový počítač. 

Primátorka mesta – na právne služby sa už odpovedalo, v rozpočte za  rok 2013 je uvedené,  

koľko stoja právne služby. Kvalita zmlúv -  mesto podpísalo zmluvu o spolupráci na HPP so 
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SEZ-om v roku 2009, nevie o tom, že by bola zmluva neplatná a o tom, či je dobrá, alebo nie,  

o tom môže rozhodnúť súd. Zmluva na základe dohody môže byť zrušená obidvoma stranami, 

nedošlo k tomu. Je to zmluva pri realizácii HPP, ktorá preberá všetky dopadové ukazovatele, 

ak bude schválený projekt.  

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ – v liste bolo odpovedané obsahovo a odborne presne. Ide 

o tri počítače, jeden z troch má technicky problém, rieši sa to. Nebolo nič nahlásené 

pracovníčkami, že sú od klientov sťažnosti, alebo hlásenie poruchy. Zaujíma ho reálny spôsob 

poskytovania služieb. Nebola žiadna sťažnosť. 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – bude sa sťažovať  ako prvá. 

Primátorka mesta – na matrike je počítač z roku  2009, ktorý sa používa na internet, bežnú 

agendu. V roku 2011 zo štátu a to ministerstva vnútra boli dodané dva počítače, keďže bol 

zavedený REGOP. Jeden z počítačov má technické problémy, rieši sa. Počítač primátorke, 

ktorý mala od roku 2006,  bol vymenený až teraz aj to hlavne z dôvodu, že, xp nie je 

podporované, preto sa museli zakúpiť aj nové počítače. 

Poslanec Puchala – včera sa zúčastnil rokovania k HPP medzi zástupcami mesta  a SEZ-om, 

pričom nadobudol dojem, že rokovanie došlo ku konštrukčným riešeniam. Došlo k nejakým 

dohodám? Odišiel z rokovania skôr. Ako predseda podnikateľskej komisie MsZ a cestovného 

ruchu počas obdobia 4 rokov nikto nepredložil nomináciu poslancov na cezhraničnú 

delegáciu. Komisia nikdy nebola oslovená o pomoc. Zúčastnil sa dva krát cesty do 

družobného mesta, pričom tentoraz  bol oslovený ako posledný. Keby to bol vedel, nebol by 

sa zúčastnil. Už na žiadnu takúto cestu nepôjde, aj keď z každej si doniesol poznatky. 

Družobné mestá navštevuje len hŕstka ľudí. 

Primátorka mesta – na rokovaní sa  dohodlo, že sa pripravia zmluvné podmienky. Priemerný 

plat na právne služby je 776,-- €, sú dve  kancelárie. Zmluvy na HPP boli pripravené 

v spolupráci našich právnikov a s právnikmi SEZ-u. S predstaviteľmi  SEZ-u nedošlo 

k výhradám, pokračuje sa ďalej. Musí byť dodržaný zákon o hospodárení mesta, musí byť 

vypísaná súťaž na prenájom priestorov. 

Cezhraničná spolupráca – na túto interpeláciu pán poslanec obdrží písomnú odpoveď.  

V zápisniciach je uvedené, koľkokrát boli oslovení poslanci. Posledná cesta do Rýmařova, 

bolo to na výslovnú  žiadosť primátora, že  pozval primátorku mesta so zamestnancami, ktorí 

sa venujú zahraničným delegáciám pri návšteve nášho mesta. Naši zamestnanci sa zúčastnili 

služobnej cesty za účelom recyprocity, aby spoznali mesto Rýmařov, ako sa pracovalo na 

projektoch. Koho deleguje,  je to v právomoci primátorky. O ostatné zahraničné cesty nebol 

záujem zo strany poslancov MsZ. Pán poslanec Rudolf Čiasnoha na poslednú chvíľu sa 

zúčastnil návštevy mesta Nadlak v Rumunsku, keďže  nemal kto ísť, išiel on. Nominácia do 

partnerských miest je v jej právomoci. 

Poslanec Jendruch – najbližšie, keď sa pôjde do Rýmařova, tak pôjde aj on s pani 

poslankyňou Ing. Kozlovou. Bol už síce päť krát, ale má záujem zúčastniť, pretože sa venuje 

taktiež tejto delegácii pri návšteve nášho mesta. V Bekescsabe nebol ani raz.  

Primátorka mesta – na každom stretnutí vyžadujú, aby štatutár mesta sa prihovoril ľuďom 

partnerského mesta. Ide sa ešte koncom augusta do Nadlaku, do Rýmařova a  mala by byť aj 

Bekescsaba. 

Poslanec Puchala – má právo primátorka nominovať, ale na mestskom zastupiteľstve sa to 

nehovorilo. Komisia sa zhodla s týmto názorom. 

Poslanec Rudolf  Čiasnoha – nemal kto ísť, preto sa zúčastnil návštevy Nadlaku a hovorilo 

sa o tom na MsZ. 

Prednosta MsÚ – na doplnenie, každý poslanec je predsedom alebo podpredsedom komisie, 

komisia má plán činnosti. Ak by bol padol návrh, nebol by problém. 

 



4 

 

 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. 06. 2014 

 

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

MsZ k 25. júnu 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Návrh je na zrušenie uznesenia, keďže  

nedošlo k podpisu zmluvy, bolo odstúpené od zmluvy. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr.  Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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6. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2013: SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o., PVS a.s., PO WOPAX s.r.o., KROMSAT 

s.r.o., BHMK s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o.. 

Zástupca primátorky mesta predložil písomné správy o hospodárení spoločností 

s majetkovou účasťou mesta, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy  – Ing. Jozef Perháč, konateľ spoločnosti,  polovica zisku  

bude prerozdelená a polovica sa použije na modernizáciu spoločnosti. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie. 

Primátorka mesta – spoločnosť obnovila svoju činnosť a  po roku sa ukázalo, že je zdravá 

a živá a prináša zisk. Poďakovanie patrí konateľovi spoločnosti, že takto vedie firmu. Boril sa 

s problémami a aj napriek tomu vytvorili zisk. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

KROMSAT s.r.o. – Igor Cuker, konateľ spoločnosti,   podklady boli doručené, hospodársky 

výsledok bol kladný. Firma  existuje napriek tlaku v rámci reklám. Zatiaľ sa spoločnosti darí. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie. 

Primátorka mesta vyslovila poďakovanie za výsledky a podotkla, že tlak je naozaj  veľký.  

Pán Cuker – doplnil, že je dosť veľký počet pohľadávok. Mnohí sa správajú neseriózne, je to 

krutá realita. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

BHMK s.r.o. Krompachy  – Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti,  hospodárilo so 

stratou, ale  je zlepšenie oproti roku 2012. 

Poslanec Ing. Ontko – vykonala sa revízia, koľko sa podarilo vymôcť pohľadávok? Ako sa 

bytovkám uhrádza do fondu opráv? Predchádzajúci konateľ mal hospodárenie v strate, čo sa 

týka réžie. 

Mgr. Kurta – zatiaľ nie je vyčíslené, je to na vyšetrovaní na krajskej kriminálke. Okresná 

kriminálna polícia posunula vyšetrovanie na krajskú kriminálnu políciu, ktorá si  vyžiadala 

podklady. V utorok bol vyšetrovateľ, doklady už má. Pohľadávky boli vo výške 200 000,-- €, 

ale inventúrou začiatkom roka bolo zistených už len 60 000,-- €. Fond opráv bol vyplatený 

štyrom bytovým domom. Na základe výpisu,  ktorý obdŕžal, sumy neboli celkom také, neboli 

dobre vyčíslené. Od tej chvíle nikto nedostal finančné prostriedky na fond opráv, pokiaľ sa 

neukončí vyšetrovanie.  Od mesta spoločnosť dostáva  mesačne bez DPH 680,-- €,  pričom 

mesačné náklady sú do 200 €. 
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Poslankyňa Ing. Kozlová – spoločnosť voči mestu už nemá dlhodobé a krátkodobé záväzky? 

Je tam uvedená aj pôžička od SEZ-u? Ako je možné že sa nevie vyčísliť fond opráv, keď 

každá bytovka dostala na konci roka prehľad čerpania a zostatku FO. 

Mgr. Kurta – záväzky voči mestu cca 120 €, ktoré sú v účtovníctve až tento rok. Pôžička od 

mesta je cca 112 000 €, ale neviem presne v ktorom riadku výkazu je zohľadnená, ak je to 

nutné odpoviem písomne. Voči SEZ-u áno, je to  25 000,-- €,  voči ľuďom fond opráv, je to 

cca 6 000 €. Urobili sa účty, boli tam zadané finančné čiastky a nikto nevie z čoho sa 

vypočítal počiatočný stav. Pre kontrolu bolo možné, aby si vlastníci vypýtali výpisy účtov, čo 

sa nerobilo. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie. 

Primátorka mesta – je celkom spokojná s vedením spoločnosti. Poďakovala sa za vykonanú 

prácu, že nerastú výdavky a že sa podarí spoločnosť priviesť do plusu. Správa bytov oddelila 

súkromné byty  od nájomných bytov. Nastal čas, ktorý bol žiaduci a takto to má byť.  Bol 

daný podnet primátorkou mesta a hlavnej kontrolórky na prokuratúru, ale vyjadrenie bolo, že 

tento podnet je neopodstatnený. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Termokomplex s.r.o. Krompachy.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie. 

Primátorka mesta  – valné zhromaždenie nebolo, hospodársky výsledok bol plusový, 

spoločnosti  ďakuje za vedenie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Mestské lesy Krompachy s.r.o..  

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie. 

Poslanec Jendruch – vyslovil poďakovanie za všetkých poslancov za pozornosť pri 20. 

výročí vzniku spoločnosti.. 

Primátorka mesta – valné zhromaždenie sa uskutočnilo, ale nevidela, či zasadala dozorná 

rada. V roku 2012 bola strata a za rok 2013 je to s plusom. V priebehu roka asi v októbri 2014 

bude mestské zastupiteľstvo požiadané  o prehodnotenie a zníženie nájmu. Poďakovala sa 

riaditeľovi Ing. Tkáčovi za dosiahnuté výsledky. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

SKI Plejsy a.s. Košice – zástupca primátorky mesta informoval, že zástupca akciovej 

spoločnosti  sa nedostavil. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie. Nebola na dozornej rade, ale so správou sa 

oboznámila. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – ospravedlnil sa niekto zo spoločnosti, že sa rokovania 

nezúčastní? 

Primátorka mesta – neospravedlnili sa. Bolo valné zhromaždenie, prerokovalo sa 

hospodárenie, zarazil ju kladný hospodársky výsledok, ale bola predaná výrobná hala. Zisk 

bude použitý na vykrytie strát z predchádzajúcich období. Konateľ informoval,  že plánuje 

rekonštrukcia lanovky za novšiu, hľadajú zdroje. V minulosti sa vyjadrovala negatívne, ale 

tento rok zvládli situáciu, aj keď nebol sneh, nastriekal sa umelý. Lyžovalo sa v obmedzenom 

režime. Poďakovanie patrí za zimnú lyžiarsku sezónu. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

PVS a.s. Poprad – zástupca primátorky mesta informoval, že zástupca akciovej spoločnosti  

sa nedostavil. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

PO WOPAX s.r.o. Krompachy – zástupca primátorky mesta informoval, že zástupca 

spoločnosti  sa nedostavil. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie.  

Primátorka mesta – podľa uznesenia mestského zastupiteľstva sme žiadali konateľa 

spoločnosti o odkúpenie obchodného podielu mesta za hodnotu základného imania. Dohodlo 

sa, že áno, kúpna zmluva bola pripravená, ale nebola podpísaná zo strany s.r.o.. Valné 

zhromaždenie  nebolo. Dozorná rada nie je, konateľ nekomunikuje, ona nevie sa vyjadriť. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

7. Vyhodnotenie Plánu opráv nebytových priestorov za rok 2013 a návrh Plánu opráv 

nebytových priestorov na rok 2014. 

Ing. Miroslav Fonfara, zástupca spoločnosti Termokomplex s.r.o., predložil písomné 

vyhodnotenie Plánu opráv nebytových priestorov za rok 2013 a návrh Plánu opráv 

nebytových priestorov na rok 2014, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Doplnil, že  plánované 

práce boli vykonané. V roku 2014 sú to najnutnejšie opravy. 

Poslanec Jendruch – už sa niečo robilo v roku 2014? 

Ing. Fonfara – niečo sa už robilo v zmysle predloženého plánu.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

zobrala výsledky hospodárenia na vedomie.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Majetkové návrhy. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

Návrhy boli prerokované v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva. 

Ing.  Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, jednotlivé 

majetkové návrhy uviedla. 

8.1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom plochy. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.1 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu v rodinnom dome na 

Maurerovej ulici č. 15 v Krompachoch. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Poslanec Puchala  – v prípade záujmu o obhliadku, s kým sa  môže obhliadka vykonať. 

Ing. Balážová – kľúče sú u nej, obhliadku zabezpečí. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.2 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj dvojizbového bytu č. 8 na druhom 

poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predaj za 9 000,-- €, keďže je lepšom stave. Predložila poslanecký návrh.  

Za predložený poslanecký návrh boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.3 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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8.4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj dvojizbového bytu č. 32 na 

siedmom poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.4 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.5. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj dvojizbového bytu č. 35 na 

siedmom poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.5 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.6. Predaj bytu č. 31 na 7. poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch 

Helene Kaľavskej, Školská č. 1, 055 01 Margecany. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.               

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.               

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.6 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.7. Predaj bytu č. 26 na 6. poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch 

Jozefovi Olejníkovi, bytom Zelená č. 22, Olcnava. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.7 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

8.8. Predaj bytu č. 33 na 7. poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch 

Mgr. Cyrilovi Krinickému, Masarykova 94, 071 01 Michalovce. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.8 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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8.9. Predaj časti pozemku pod garážou na Trangusovej ulici  v Krompachoch Anne 

Berthotyovej, Hlavná č. 24, Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.               

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.10-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.               

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.9 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.10. Predaj pozemku pod garážou na ulici Lorencovej v Krompachoch Ivanovi 

Kuchárovi, Hlavná č. 13, Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.               

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.               

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.10 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.11. Predaj časti pozemku pod garážou na Trangusovej ulici  v Krompachoch PaedDr. 

Ivanovi Kurillovi, Hlavná č. 2, Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.               

zdržal sa : 0  

V miestnosti nebol Jendruch.  

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.12-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.               

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.11 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 
 

8.12. Predaj časti pozemku pod stavbou polyfunkčného objektu na Hlavnej ul. 

v Krompachoch Ing. Diane Uhrinovej, Kpt. Nálepku 24, Krompachy, Ing. Ľuborovi 

Cukerovi, Turistická 16, Krompachy a Mgr. Anne Cukerovej rod. Čakajskej, 

Lorencova č. 6, Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predaj za 10,-- € za m2. Predložila poslanecký návrh.  

Za predložený poslanecký návrh boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.12 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

8.13. Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva hospodárstva  SR – projekt 

Hnedý priemyselný park Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Poslanec MUDr. Hojstrič – mesto už nemá čím ručiť. 

Ing. Balážová - ostáva len nemocnica,  Zdravotné stredisko na Štúrovej ulici a pozemky 

Mestských lesov. Niektoré stavby v HPP sa ukončia, bude sa to preklopovať.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.13 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.14. Zámer predať pozemok na ulici Horskej v Krompachoch za účelom vytvorenia 

záhradky. 

Ing. Balážová – komisia výstavby a ŽP neodporúča pozemok predať a rodina Schmidtová má 

odstrániť bránu. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia sa 

stotožnila s odporúčaním komisie výstavby a ŽP a neodporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0  

proti      : 0  

   

MsZ prijalo uznesenie č. 38/N.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

8.15. Zámer predať pozemok na ulici Horskej v Krompachoch za účelom vysporiadania 

užívaného pozemku – parcela C-KN 101 a rozšírenia pozemku – parcela C-KN 100. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia sa 

stotožnila s odporúčaním komisie výstavby a ŽP a neodporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0   
MsZ prijalo uznesenie č. 38/N.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

8.16. Zníženie nájomného pre byty v bytovom dome súp. č. 1354, Maurerova ul. č. 60  

v Krompachoch pre nájomcu Martina Kandru s manželkou Bc. Katarínou Kandrovou 

(byt č. F1/3) a Darinu Hajdukovú (byt č. D1/2). 

Poslanec Puchala – nedá mu s návrhom nesúhlasiť, ale kto uhradí rozdiel. 

Primátorka mesta – pôjde to  z fondu bývania. 

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná a bytová súhlasí so znížením 

nájmu  do odstránenia závad spôsobených vlhnutím. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Primátorka mesta  – ako je to s riešením  zistených závad. 

Mgr. Kurta – v stredu má byť predložený návrh ako riešiť holubov.  Znalec Sekera sa sľúbil 

že príde, predloží návrh a  stanoví cenu. 

Primátorka mesta  – 14 000,-- € sa uhradí z fondu bývania a niečo z fondu opráv. Právnici 

v tejto veci konajú.  

Poslanec Ing. Ontko – pri  vyúčtovaní sú nedoplatky za vodu. 

Mgr. Kurta – mesto robilo vyúčtovanie, 

Ing. Balážová  – zrážková voda išla neskutočne hore, je tam veľká plocha na rozpočítanie. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – ktorá firma bola tá, ktorá spôsobila pri výstavbe tieto problémy. 

Primátorka mesta – dodávateľom stavby, ktorá vyhrala súťaž bola firma Uranpress, Spišská 

Nová Ves. Žiadali sme, aby boli zamestnaní naši občania, ale  aj napriek tomu to stavali zo 

Sv. Jura a zo SNV. Zmluvný vzťah je s Uranpress. Bude ťažké od nich dostať finančné 

prostriedky. Niektoré chyby boli už odstránené na začiatku. 



15 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.15-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.14 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8.17. Zmena účelového určenia majetku mesta – časť objektu ZŠ s MŠ Maurerova ul.  

na detské jasle.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť.  

Poslanec Jendruch – ako beží prestavba, začalo sa robiť? Nie sú dobré skúsenosti s firmami, 

bude stavebný dozor? Urobiť kontrolu. 

Primátorka mesta – zmluva je podpísaná od 30.6. 2014 sa začne s prestavbou. Ing. Čupajová 

bude stav dozor. Áno, sú problémy, ale problémy sú hlavne s projektmi.  Stavebné firmy idú 

pod cenu, vysúťažilo sa o polovičku menej, je to podliezanie. Firmy  na Slovensku sa 

správajú tak, že ak sa nepristúpi k dodatku, odchádzajú zo stavby. Poslanci MsZ chceli 

pozrieť na stavbu HPP. Ak to bude reálne,  oznámiť čas a dátum, aby sa zabezpečil vstup do 

areálu a ochranné pomôcky. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,   

                           Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8.18. Zámer prenájmu časti pozemku na Cintorínskej ulici za účelom umiestnenia 

predajného stánku pre spoločnosť MPC CESSI a.s.  

Primátorka mesta  – predajný stánok je umiestnený v Spišskej Novej Vsi. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča cenu 25,-- €, ale mal by byť dostatočný priestor, aby bolo vidno reklamné tabule. 

Poslanec Puchala nebudú obmedzené parkovacie miesta. Spĺňajú podmienky hygieny? 

Primátorka mesta  – je to v zeleni. Je to kiosk, má umývadlo, WC, je schválený hygienou. 

Tieto veci je potrebné dotiahnuť stavebným konaním. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – problém je s parkovacími  miestami, dvor za DK je nevyužitý, 

nemôže byť parkovacia plocha vo dvore? Plánovala sa letná záhrada a nič sa nedeje. 

Neuvažovalo sa aj o iných priestoroch. 

Primátorka mesta  – stotožňuje sa s pánom poslancom, čo sa týka parkovania. Zámer bol 

zeleň odstrániť a v týchto miestach  urobiť parkovisko zo žulových kociek. Vo dvore sa 
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uvažovalo s oporným múrom, upraviť svah. Boli im ponúknuté iné plochy, zhodli sa na tomto 

mieste. Zvážiť navrhnutú cenu, priestory si vybudujú sami.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.   

                            

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.17-1– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová predložila poslanecký návrh – cena za m
2
 – 25,-- €.  

Za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Jendruch, Samuel Čiasnoha, Ing. Kozlová, MUDr. 

Hojstrič. Návrh neprešiel.  

Poslankyňa Mgr. Mičeková predložila  poslanecký návrh - cena 20,-- € za m
2
. 

Za predložený návrh boli  Dzimková, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Probala, Ing. Ontko, 

Rudolf Čiasnoha, Barbuš. Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.                            

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.17-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.                            

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.15 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

9. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 1/2011 – Prevádzkový poriadok 

pohrebísk Mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ predložil návrh Doplnku č. 2 k VZN MsZ mesta Krompachy č. 1/2011 – 

Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing.  Balážová - uviedla predložený návrh.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť. Je záujem o pochovávanie na cintoríne pri hasičskej 

zbrojnici? 

Ing. Balážová  – nie je veľmi záujem. 

Zástupca primátorky mesta – využívajú sa skôr staré miesta na starom cintoríne, ale 

pochováva sa aj na novom cintoríne. 

Ing. Balážová  – odosielané sú výzvy na zaplatenie, písomne sa ľudia vzdávajú hrobových 

miest a sú ponúknuté. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.                             

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

     Ing. Kozlová, Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič.                             

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.16 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

 

10. Informácia o výsledku kontrol. 

 

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

kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – vyslovila  poďakovanie za dobre spracovanú správu kontrolnej 

činnosti. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

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

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

11. Návrh plánu činností HK na II. polrok 2014. 

 

Hlavná kontrolórka mesta  predložila písomný návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 

II. polrok 2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že z prvého polroka ešte stále 

prebieha kontrola, výsledok bude predložený na augustovom mestskom zastupiteľstve. 

Poslanec Jendruch – vybratý subjekt, si vyberie sama, alebo určia poslanci MsZ. 

Hlavná kontrolórka – neurčuje vopred. 

Poslanec Puchala – kontrola o školských zariadeniach bude predložená? 

Hlavná kontrolórka – kontrolovať sa budú finančné prostriedky na originálne kompetencie 

v zariadeniach  ZUŠ, CVČ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

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

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

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

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

12. Určenie pracovného úväzku HK.  

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na určenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnil, že sa končí  funkčné obdobie hlavného kontrolóra, 

pripravil sa návrh na voľbu hlavného kontrolóra. MsZ určí pracovný úväzok hlavného 

kontrolóra. 

Poslanec Puchala – doterajší je na plný úväzok, vo väčších mestách je to tiež. 

Hlavná kontrolórka  – odporúčala v časti A vypustiť prac čas 37,5 hod. a doplniť na plný 

úväzok 1,00,  aby neboli uvedené hodiny. Pracovný čas sa môže zmeniť. Bod B to primátorke  

vyplýva zo zákona. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

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

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (určuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch,

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

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/L.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

13. Voľba HK. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný materiál na voľbu hlavného kontrolóra, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice a v ktorom sú uvedené podmienky voľby. Doplnil, že je voľný priestor na 

voľbu komisie a prípadne aj zapisovateľa. 

Primátorka mesta – rozhodnúť sa o spôsobe voľby a to tajným alebo verejným hlasovaním. 

Poslanec Probala – predkladateľom by mala  byť primátorka mesta. V ukladacej časti 

navrhuje termín 18. 7. 2014 zmeniť na ihneď, prípadne 1. 7. 2014. Je to jeho poslanecký 

návrh. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – predložila poslanecký návrh   zmenu termínu konania mestského 

zastupiteľstva z 27. 8. 2014 na  20. 8. 201 z dôvodu, že pokiaľ je informovaná 4 poslanci MsZ 

v tom čase sa nezúčastnia zasadania pre čerpanie dovolenky. 

Hlavná kontrolórka – pri zmene termínu zasadania MsZ sa zmení  aj termín podávania 

prihlášok. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci odd. OSaSV, voľba hlavného kontrolóra bude zverejnená na úradnej 

tabuli a stránke mesta, je na rozhodnutí poslancov MsZ, či to bude aj v regionálnej tlači. 
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Poslanec MUDr. Hojstrič – predložil poslanecký návrh nedávať do regionálnej tlači, inzercia 

je drahá. 

Poslanec Jendruch – predložil poslanecký návrh, aby voľba prebehla tajným hlasovaním. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – podporuje návrh poslanca Jendrucha. Združenie hlavných 

kontrolórov podporuje tajnú voľbu. Pri kvalifikačných predpokladoch postačuje  minimálne 

stredné vzdelanie? 

Ing. Ivančo – je to presná citácia, je to v zmysle zákona, nemôžeme ísť nad rámec zákona. 

Za predložený poslanecký návrh Ing. Kozlovej, aby zasadanie MsZ sa uskutočnilo 20. 8. 2014 

boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Za predložený návrh poslanca Jendrucha, aby voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila 

tajným hlasovaním boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Za poslanecký návrh poslanca Probalu, aby v ukladacej časti termín 18. 7. 2014 zmenil na 1. 

7. 2014 boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Za poslanecký návrh MUDr. Hojstriča, aby sa v regionálnej tlači nezverejnila voľba hlavného 

kontrolóra boli všetci poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/H.1- viď pripojené pri zápisnici (vyhlasuje). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/I.1-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (ustanovuje tajnú voľbu). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/G.2-1,2,3 – viď pripojené pri zápisnici (určuje). 

 

Primátorka mesta navrhla za predsedu volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra 

poslanca MsZ Igora Jendrucha. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/J.1– viď pripojené pri zápisnici  (menuje predsedu komisie). 
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Poslanec Jendruch navrhol za členov volebnej komisie poslancov MsZ MUDr. Mariána 

Hojstriča, Ing. Ľuboša Ontka. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Mgr. Mičeková, Puchala, Ing. Kozlová,  

      Samuel Čiasnoha, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha. 

zdržal sa : 2 – MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/J.1 – viď pripojené pri zápisnici (menuje členov komisie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Mgr. Mičeková, Puchala, Ing. Kozlová,  

      Samuel Čiasnoha, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha. 

zdržal sa : 2 – MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/F.2-1,2,3 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje komisiu). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Mgr. Mičeková, Puchala, Ing. Kozlová,  

      Samuel Čiasnoha, Jendruch, Barbuš, Rudolf Čiasnoha. 

zdržal sa : 2 – MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/M.1 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

14. Návrh VZN mesta Krompachy č. 1/2014, ktorým mesto Krompachy zriaďuje 

Mestskú políciu Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN mesta Krompachy č. 1/2014, ktorým 

mesto Krompachy zriaďuje Mestskú políciu Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/E.2 – viď pripojené pri zápisnici  (uznáša sa). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.17 – viď pripojené pri zápisnici  (ukladá). 
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15. Návrh VZN mesta Krompachy č. 2/2014 o ďalších výstrojných súčiastkach 

rovnošaty príslušníka Mestskej polície Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN mesta Krompachy č. 2/2014 o ďalších 

súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície Krompachy, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/E.3 – viď pripojené pri zápisnici  (uznáša sa). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.18 – viď pripojené pri zápisnici  (ukladá). 

 

16. Návrh Doplnku č. 5 k VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2002 o príspevkoch na 

čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 5 k VZN MsZ v Krompachoch  

č. 4/2002 o príspevkoch na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. Doplnil, že dôvody zmeny je prefinancovanie ZUŠ. V dôvodovej 

správe je všetko uvedené. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva, kultúry a športu, komisia predložený 

návrh prerokovala a odporúča ho schváliť.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.12 – viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/E.4 – viď pripojené pri zápisnici  (uznáša sa). 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.19 – viď pripojené pri zápisnici  (ukladá). 

 

17. Návrh na úpravu rozpočtu pre ŠJ ZŠ s MŠ Maurerova ul.. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na úpravu rozpočtu pre ŠJ ZŠ a MŠ Maurerova ul. 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnil, že sa jedná o havarijný stav kotla. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva, kultúry a športu, komisia predložený 

návrh prerokovala a odporúča ho schváliť.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.19 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje). 

 

18. Doplnenie plánu investícií na rok 2014. 

 

Primátorka mesta predložila písomný  návrh na doplnenie plánu investícií na rok 2014, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ mala  k niektorým bodom 

dotazy. HPP – vzduchotechnika na aký účel,  pri kolaudácii je nutná,  čiastka je vysoká. Krytá 

plaváreň – samostatná plynová prípojka, je tam samostatná kotolňa, prečo má byť  prípojka, je 

to vec regulácie. Je investícia opodstatnená? 

Primátorka mesta  – krytá plaváreň - vykurovali sa časti, o ktorých  sme nevedeli, že sa 

vykurujú a mesto platilo. Sú aj nové merania, ide to cez koeficienty, bolo by to naše meranie. 

Uvidíme podľa nákladov, či pristúpime k prípojke. Je to počítané vcelku. HPP – v projekte sú 

náklady bez DPH čo je cca 200 000, možno náklady budú aj nižšie. Dodávateľov je viac, 

možno to bude lacnejšie, ale počítalo sa s väčšou sumou.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch, Barbuš, Rudolf   Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.20 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje). 
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19. Stanovisko HK k dodržaniu podmienok zobratia úveru. 

 

Hlavná kontrolórka predložila v písomne forme stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu 

podmienok zobratia úveru, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že  podmienky sú 

dodržané. Splátky istiny vedúci ekonomického oddelenia nevedel povedať, čísla sú skôr 

fiktívne, ak budú známe konkrétne, prepočíta sa.  

Primátorka mesta – hlavná kontrolórka  správne posudzovala skutočnosť dosiahnutia 

bežných príjmov k 31.12. 2013. Tento rok sa splatilo  99 000,-- €,  úverová zaťaženosť je 

nižšia. Nie sme na tom až tak zle. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Puchala,  Samuel Čiasnoha,  

            Jendruch, Barbuš, Rudolf   Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.16 – viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie). 

 

 

20. Návrh na použitie RF na prefinancovanie ZŠ s MŠ Maurerova a domu na Ul. SNP. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na použitie rezervného fondu na 

prefinancovanie ZŠ s MŠ a domu na ul. SNP, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, je výpadok z predaja nehnuteľnosti, preto 

sa to musí  riešiť z prostriedkov rezervného fondu.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch, Barbuš, Rudolf   Čiasnoha, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.26 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch, Barbuš, Rudolf   Čiasnoha, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.20 – viď pripojené pri zápisnici  (ukladá). 

 

 

21. Návrh na čerpanie krátkodobého úveru finančných prostriedkov – prefinancovanie 

poslednej žiadosti HPP. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na čerpanie krátkodobého úveru finančných 

prostriedkov – prefinancovanie poslednej žiadosti HPP, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  



24 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch, Barbuš, Rudolf   Čiasnoha, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.27 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch, Barbuš, Rudolf   Čiasnoha, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.21 – viď pripojené pri zápisnici  (ukladá). 

 

22. Návrh na čerpanie úveru finančných prostriedkov – 5 % spoluúčasť na HPP 

a vzduchotechnika HPP. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na čerpanie úveru finančných prostriedkov – 

5% spoluúčasť na HPP a vzduchotechnika HPP, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že 

je potrebné  prehodnotiť celý projekt, na základe požiadaviek dodávateľa sa musí navýšiť 

rozpočet. Bolo už niekoľko pokusov, zatiaľ sa to eliminovalo. V administratívnej budove  

nebola riešená izolácia, nie je to v projekte, ani v rozpočte. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Jendruch, Barbuš, Rudolf   Čiasnoha, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.28 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Jendruch, Barbuš, Rudolf   Čiasnoha, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/K.22 – viď pripojené pri zápisnici  (ukladá). 

 

23. Návrh rozpočtových opatrení. 
 

 

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

zápisnice.  
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Ing. Krak – návrhy sú predložené,  aby nenarušili rozpočet, nedochádzalo k prebytku ani 

deficitu. Vyrovnanosť bude dodržaná. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Jendruch, Barbuš, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.13 – viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Jendruch, Barbuš, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.21 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje RO č. 11). 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Barbuš, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Jendruch 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.22 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje RO č. 12). 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Barbuš, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Jendruch 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.23 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje RO č. 13). 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Barbuš, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Jendruch 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.24 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje RO č. 14). 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Barbuš, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  
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V miestnosti neboli Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Jendruch 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/D.25 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje RO č. 15). 

 

 

24. Rôzne 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o  Programovom odpadovom hospodárstve 

mesta Krompachy do roku 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice.. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Jendruch, Barbuš, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Rudolf Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.14 – viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie). 

 

Poslankyňa Ing. Kozlová informovala, že v poslednom čase Krompašský spravodajca  sa 

stáva nástrojom na vyjadrovanie názorov určitých ľudí. Činnosť redakčnej rady je na báze 

nadstraníckosti. Blížia sa komunálne voľby, preto by sa mali  určiť pravidlá, čo môže byť 

zverejnené v Krompašskom spravodajcovi. Spracovať presné ustanovenie, aké rubriky bude 

mať Krompašský spravodajca s termínom do 20.8.2014. Dala sa spracovať právna analýza, 

keď poslanci chceli uverejniť článok. Písomný materiál je prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta  –  na začiatku volebného obdobia bol vypracovaný štatút Krompašského 

spravodajcu, ktorý pripravil mestský úrad. Bolo povedané že ho spracujú  poslanci MsZ, 

doposiaľ nebolo predložené. Bola vypracovaná právna analýza právnou kanceláriou z dôvodu, 

že  v prípade ak  dôjde k súdnemu sporu, kto bude znášať  náklady. Budú to poslanci MsZ? 

Nechce, aby došlo k súdnym sporom, že  poškodzujeme dobré meno firmy. Preto sa urobilo 

posúdenie, čo nemôžeme robiť. Článok sa opravil. Ak zažaluje niekto mesto,  ako vydavateľ 

je zodpovedné mesto. Všetky  náklady znáša mesto. Krompašský spravodajca  informuje, čo 

sa v meste deje, postoje ľudí. Informovala čo sa v meste pripravuje, nevidí, aby propagovala 

seba,  je nezávislá primátorka, neobhajuje žiadne politické záujmy strany a hnutia. Článok 

Mgr. Mičekovej a poslancov MsZ  bol zverejnený v plnom rozsahu. Spracujte štatút 

Krompašského spravodajcu a schváľte si ho. Pri prvovýtlačku bude poslancom  e-mailom 

zaslané, kedy zasadá redakčná rada a môžu sa jej zúčastniť. Dehonestujúce  články sa 

nezverejňujú.  

Poslankyňa Mgr. Mičeková je vďačná za článok, ktorý bol uverejnený, ako aj článok 

poslancov MsZ. Pán Kvasnička dehonestoval ju ako poslankyňu, nebola poškodená jej osoba?  

Stojí si za svojim článkom, vyprosuje si, aby si nedovoľoval, nie je jej priateľ ani nepriateľ. 

Zástupca primátorky mesta  – o tomto môže rozhodnúť súd, nech to dá na súd. 

Poslankyňa Mgr. Mičeková  – nenapísala 2 články, jeden článok bol za poslancov, ktorí ju 

žiadali o napísanie  článku. Nemá o čom konzultovať s pánom Kvasničkom. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – spejeme do finále sú tu  voľby. Za 12 rokov čo je poslancom 

vždy mal ten istý názor, iné mestá a obce sa boria s podobnými problémami ako my. Pre 

Štatút Krompašského spravodajcu  neurobili veľa, nie je korektné, aby v redakčnej rade  bol 

primátor a zástupca, či je to správne? Nie je to štandardné, nie je to v rozpore so zákonom. 

Keď sa hlasovalo o redakčnej rade primátorka mesta povedala, že keď nebude v redakčnej 

rade, nebude vychádzať Krompašský spravodajca. Krompašský spravodajca  je nástrojom 

úzkej skupiny ľudí. Do budúcnosti poučiť sa z chýb. 
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Primátorka mesta – ak dôjde k porušeniu zákona a bude žalované mesto, kto bude 

zodpovedný a znášať prostriedky. Poslanci, redakčná rada?  Kto zastupuje mesto, primátor. 

Nevstupuje do kompetencii poslancov. Dementuje, že ak neprečíta nebude vydaný 

Krompašský spravodajca. Mesto vydáva Krompašského spravodajcu, bola schválená 

redakčná rada, kto bránil, aby bol zvolený do redakčnej rady, nie je politický nominant, 

politiku do toho nemiešať.  

Poslankyňa Ing. Kozlová stanoviť presné podmienky. Rozpráva s mladými aj starými 

ľuďmi. Napríklad poslanci neobdŕžali  pozvánky na otvorenie ihriska. 

Primátorka mesta  – Oľga Barbušová sa rozhodla urobiť exhibíciu dva dni predtým,  ako 

bolo otvorené ihrisko, bolo to hlásené v mestskom rozhlase. Pri otvorení ihriska boli prítomní 

asi štyria ľudia. Bolo to zriadené pre deti, aby neboli len pri počítačoch. Na všetky akcie 

pozýva poslancov MsZ,  neboli na Festivale tanca, na deň detí. Na podujatia organizované 

mestom sa nezúčastňujú ani zamestnanci, ani poslanci MsZ. 

Prednosta MsÚ – v minulosti bol problém obsahovo urobiť Krompašského spravodajcu, 

nebolo čo uverejniť. V roku  2014 máme takýto problém, že niekedy je málo miesta 

v Krompašskom spravodajcovi,  sú informácie MsÚ, objektivita je vyvážená. Je rád, že 

primátorka píše články, v porovnaní s minulým obdobím,  cenzúra neexistuje. Možné je 

rozšíriť redakčná rada, Krompašského spravodajcu ľudia chcú a čítajú. 

Primátorka mesta  – redaktorka má problémy,  kto napíše úvodník. Niekedy nie je čo dať do 

Krompašského spravodajcu. Nie stále sú príspevky od ľudí. Pokiaľ článok je slušný, nie sú 

vulgarizmy články sa zverejňujú. Zverejnil sa celý upravený článok. 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – 2 roky dozadu dala príspevok ku Dňu matiek, ocitla sa na 

poslednej strane. Minulého roku znovu dala článok ku Dňu úcty k starším, nebol zverejnený 

pre nedostatok priestoru. 

Primátorka mesta – redakčná rada  nerozhoduje, na ktorej strane sú články ukladané podľa 

priestoru a miesta. Ukladá ich vydavateľ. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf     

    Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 38/C.15 – viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie). 

 

25. Diskusia 

 

Poslanec Jendruch – komu patrí oporný múr pri studničke na  Zemanskej ul., je zanedbaný, 

je tam tráva a kroviny.  Komisia MsZ školstva, kultúry a športu osloví  ZUŠ, aby tam niečo 

namaľovali.  Najbližšie chce navštíviť Rýmařov s Ing. Kozlovou, aj keď už bol 5x, venuje sa 

im. 

Primátorka mesta – ide sa o Nadlaku, pravdepodobne koncom augusta. 

Poslanec Puchala – detské ihrisko na Lorencovej ul. je vybudované pre všetky deti, ale jeden 

pán ich vyháňa, potom sú na zábradlí v ich bytovom dome. Pani primátorke právo nominovať 

na návštevu partnerských miest nikto neberie .Ak sa nájde na zvukovom zázname, že 

primátorka mesta pozýva poslancov na zahraničné návštevy, zváži svoj poslanecký mandát. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – Prešovská firma  DAG, overilo sa aká  je to firma?  

Primátorka mesta – nemôže sa to zistiť. Bola vyhlásená verejná súťaž cez vestník, prihlásilo 

sa asi 13 firiem. Pokiaľ firma  predloží všetky doklady a spĺňa všetky podmienky, nie je 

možné ju nevybrať. Firma DAG dala najnižšiu ponuku. Výber obstarávateľa na Revitalizáciu 
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mesta, firma mala dokladovať čestné vyhlásenie, nepredložila ho, ide sa na ďalšiu firmu. Je 

ťažko naformulovať podmienky, ak nie sú uzákonené v zákone. Eurobilding – podmienka 

bola cena pevná a konečná, dal pripomienku a úrad pre verejné obstarávanie súťaž zrušil. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – v meste je veľa holubov. Aký účinok mala akcia pri odchyte 

holubov. Požiadala o informácia zo stretnutia s generálnym riaditeľom  SEZ a.s., ktoré sa 

uskutočnilo 24. 6. 2014.  

Primátorka mesta  bola to drahá záležitosť, platilo sa 4 000,-- € za odchyt. Na stretnutí sa 

dohodlo  na niektorých veciach a bude sa pracovať na návrhu zmluvy. Zatiaľ sa doťahuje 

zamestnanosť 12 ľudí, došlo k skratu s tým, že 12 ľudí máme zamestnať my, ale má ich 

zamestnať investor. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – poďakovala sa Ing. Ondášovi, že sa upratuje areál. 

Primátorka mesta pozvala poslancov MsZ  na kladenie vencov k 70. výročiu  SNP. Dňa     

4. júla 2014 sa v reštaurácii Melódia uskutoční prázdninová diskotéka a 23. augusta 2014 

festival Do neba fest.  

 

26. Záver.  

 

Primátorka mesta   sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 38.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch  25. júna  2014 

 

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 :  

 

    Oľga DZIMKOVÁ,      poslankyňa MsZ 

    Vladimír PUCHALA,  poslanec MsZ 
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