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ZÁPISNICA 
zo 44. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,  

konaného dňa 8. októbra 2014 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka  mesta, otvorila rokovanie 44. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločností s majetkovou účasťou mesta, 

zástupcov médií a zamestnancov mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, 

prítomných bolo 11 poslancov, ospravedlnil sa Ing. Ľuboš ONTKO. Primátorka mesta  

predložila návrh programu rokovania. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – navrhuje doplniť  bod - Odpustenie úroku z omeškania pre 

Nemocnicu Krompachy spol. s r. o., Banícka štvrť 1, Krompachy za bod č. 5 – Správa  

o plnení uznesení. 

S predloženým návrhom všetci prítomní poslanci MsZ súhlasili. 

Takto predložený program bol  prítomnými poslancami jednohlasne schválený.  

 

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 8. októbru 2014.  

6. Odpustenie úroku z omeškania pre Nemocnicu Krompachy spol. s r. o., Banícka 

štvrť 1, Krompachy. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 

9. Operačný plán zimnej údržby. 

10. Doplnenie Plánu investícií na rok 2014. 

11. Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o prenájme lesných pozemkov na účely lesného 

hospodárstva zo dňa 30. 10. 2007. 

12. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2014/2015. 

13. Úprava rozpočtov CVČ Prima, ZŠ Zemanská, ZŠ s MŠ Maurerova ul..  

14. Schválenie dobrovoľnej finančnej zbierky z predaja Vianočného punču. 

15. Doplnok č. 5 k Organizačnému poriadku MsÚ v Krompachoch, účinný od 1. 

septembra 2014. Doplnok č. 6 k Organizačnému poriadku MsÚ Krompachy, účinný 

od 6. októbra 2014. 

16. Určenie podmienok volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí       

dňa 15. novembra 2014  prostredníctvom verejného rozhlasu a Krompašského 

spravodajcu. 

17. Spolufinancovanie projektu „Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci 

LSKxP“, z Operačného programu Zdravotníctvo. 
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18. Návrh koncesnej zmluvy o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete verejného 

osvetlenia a zabezpečenia prevádzky verejného osvetlenia.   
19.  Rôzne. 

a) Žiadosť o vyjadrenie- Reštauračné služby, Mária Benišová. 

b) Zrušenie VZN č. /2013 o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.  

20. Diskusia. 

21. Záver. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka mesta určil za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Ing. Alžbetu PERHÁČOVÚ a Samuela  ČIASNOHU. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

ČIASNOHA, členovia Vladimír PUCHALA a Marta  MIČEKOVÁ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslanec MUDr. Hojstrič – prednosta MsÚ požiadal o uvoľnenie, alebo sa zrušila funkcia 

a v akej sume bolo odstupné vyplatené. Po akom čase je možné obsadiť funkciu prednostu 

MsÚ. Nie je proti vyplateniu odstupného, ale  sme v dobrej finančnej situácii, že je možné 

vyplatiť odstupné? Zamestnanci nemocnice si nežiadali o odstupné, keď Nemocnica 

Krompachy  prechádzala pod inú obchodnú spoločnosť. 

Primátorka mesta – v súlade so zákonom bolo vyplatené trojmesačné odstupné, aj keď 

v zmysle Kolektívnej zmluvy je päť mesačné odstupné. Funkcia bola zrušená, obsadiť miesto 

je možné po dvoch mesiacoch. Uvoľnilo sa  miesto prednostu, 15. novembra 2014 sú voľby  

a nový primátor si zvolí svojho prednostu. Nevníma to ako nehospodárny krok. Hlavná 

kontrolórka to môže odkontrolovať a podať správu. Pri všetkých zamestnancoch, ktorí 

odchádzali vyplatila sa odmena, alebo odstupné. Personálne veci sú  záležitosťou primátora 

mesta a postupovala v súlade so zákonom. 

Hlavná kontrolórka – na predchádzajúcom zasadaní MsZ jej bolo povedané, že je bod 

interpelácia poslancov, aby sa to vydiskutovalo na porade primátorky, ktorá však  doposiaľ 

nebola. Je v kompetencii primátorky mesta  meniť organizačnú štruktúru a menovať 

prednostu, ale ide aj o efektívnosť a hospodárnosť vynaloženia finančných prostriedkov a je 

tu aj morálne hľadisko. 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – odišla z MsÚ a nebola jej vyplatená odmena ani odstupné 

a musela ešte nejaké mesiace odpracovať. 
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5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 8. októbru 2014. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu o plnení uznesení MsZ 

v Krompachoch k 8. októbru 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Uznesenie MsZ  č. 41/E.13 zo dňa 20. augusta 2014 – zmluva nie je uzatvorená, sú určité 

nezrovnalosti, musia sa dať do súladu, preto je návrh  predlžiť termín do 30.10.2014.  

Primátorka mesta – zmluvy boli doručené 30.9.204, je to viacero zmlúv, chcela ich 

preštudovať. Konzultovalo sa aj s bankou, s niektorými vecami nesúhlasí, stretnutie bude na 

budúci týždeň.  Zmluvy obsahujú aj iné ručenie, asi sa budeme musieť stretnúť ešte raz, aby 

zmluvy boli predložené mestskému zastupiteľstvu na odsúhlasenie. Návrh je predlžiť termín 

do 30.10.2014. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

 

6. Odpustenie úroku z omeškania pre Nemocnicu Krompachy spol. s r. o., Banícka štvrť 

1, Krompachy. 

MUDr. Hojstrič  predložil návrh potvrdiť uznesenie MsZ v Krompachoch č. 41/D.29 

a 41/E.15 zo dňa 20. augusta 2014 - Odpustenie úroku z omeškania pre Nemocnicu 

Krompachy spol. s r. o., Banícka štvrť 1, Krompachy. Predmetné uznesenia neboli 

primátorkou mesta podpísané. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

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

zdržal sa : 1 – Mgr. Mičeková  

proti      : 1 - Barbuš  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (potvrdzuje schválenie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

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

zdržal sa : 1 – Mgr. Mičeková  

proti      : 1 - Barbuš  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (potvrdzuje ukladá). 
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7. Majetkové návrhy. 

 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, predložila písomné 

majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

7/1. Kúpa jednoizbového bytu č. 48 v bytovom dome na Lorencovej ul. 12 

v Krompachoch od Mgr. Kataríny Guzovej, bytom Lorencova 12, Krompachy. 

 

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

odporúča rokovať o cene, cenovo sa nedá prirovnávať k ostatným predávaným bytom, ktoré 

boli podstatne lacnejšie. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 0  
zdržal sa : 6 – Ing. Perháčová, Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková,  

Samuel Čiasnoha  

proti      : 5 – Dzimková, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Probala, Puchala  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11- Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Samuel  Čiasnoha,  

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/J.3 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

7/2. Kúpa rodinných domov na Družstevnej ulici v Krompachoch od Františky 

Jurišincovej, bytom Družstevná 32, Krompachy. 

 

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

odporúča predložený návrh schváliť. 

Primátorka mesta – na Baníckej štvrti je obsadených 6 bytov, 3 rodiny sa môžu 

presťahovať. Byty v bytovom dome sú vo veľmi zlom technickom stave, sú to platiči, platia 

nájom, plnia si všetky povinnosti a musíme im zabezpečiť náhradné bývanie. 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – budú to 3 rodiny, či tri byty. 

Primátorka mesta - 3 byty. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – sú nutné náklady na opravu v rodinnom dome? 

Ing. Balážová  – je to kompletné vybavenie, nie sú potrebné úpravy, dom je udržiavaný. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  
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V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

7/3. Predaj bytu v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch – Janka Kaščáková - 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

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, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.2 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

7/4. 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. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.3 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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7/5. 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. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ing. Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44C.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z  prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ing. Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.4 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

7/6. Zámer zámeny nehnuteľností – lesný pozemok vo vlastníctve Miloslava Masaryka 

za časť lesného pozemku vo vlastníctve mesta. 

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

neprijala stanovisko, vyjadrí sa po stanovisku komisie  výstavby a životného prostredia. 

Poslanec Puchala – znalecký posudok hradí mesto? 

Ing. Balážová  – za naše áno, za svoje pán Masaryk 

Poslanec MUDr. Hojstrič  – komisia výstavby a životného prostredia nezasadala. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 0  
zdržal sa : 10 – Ing. Perháčová, Jendruch, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Dzimková, MUDr.  

   Hojstrič, Puchala, Probala, Barbuš, Samuel Čiasnoha  

proti      : 1 – Rudolf Čiasnoha  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/F.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

7/7. Zámer predať pozemok na ulici Kúpeľnej v Krompachoch za účelom vysporiadania 

oploteného pozemku pri rodinnom dome – František Jendruch. 

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

odporúča schváliť zámer formou osobitného zreteľa, ale za cenu 2,-- €; sú to strmé medze. 

Poslanec Jendruch – ozrejmil miesto, kde sa to nachádza. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.6-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 0 

zdržal sa : 5 – Dzimková, Probala, Barbuš, MUDr. Hojstrič, Puchala. 
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proti      : 6 - Ing. Perháčová, Samuel  Čiasnoha,  Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, Mgr.  

Mičeková, Jendruch. 

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

Návrh neprešiel (za 5,- €). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.6-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ). 

Návrh prešiel. 

Primátorka mesta predložila návrh ceny  pozemku 2,-- € za m2. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.5 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

7/8. Zámer predať pozemok na ulici Kúpeľnej v Krompachoch za účelom vysporiadania 

oploteného pozemku pri rodinnom dome - Ing. Oško 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.7-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 0 

zdržal sa : 5 – Dzimková, Probala, Barbuš, MUDr. Hojstrič, Puchala. 

proti      : 6 - Ing. Perháčová, Samuel  Čiasnoha,  Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, Mgr.  

Mičeková, Jendruch. 

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.7-2 – viď pripojené pri zápisnici (priamy predaj). 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  
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proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.6 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

7/9. Zámer predať pozemok na ulici Robotníckej v Krompachoch za účelom rozšírenia 

pozemku pri rodinnom dome – Pavol Rabatin 

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

odporúča schváliť formou priameho predaja. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.8 - 1– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.8-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.8 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

7/10. Zníženie nájomného pre byt v bytovom dome súp. č. 1355, Maurerova ul. č. 61           

v Krompachoch pre nájomcu Juraj Križka (byt č. B1/1)  

 

Poslankyňa Dzimková – správu z previerky komisie MsZ sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre 

rómsku komunitu poslanci MsZ   obdŕžali poslanci, komisia odporúča zníženie nájmu  o 20 % 

až do odstránenia závad. 

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

odporúča schváliť návrh schváliť. 

Poslanec Puchala – v akom horizonte budú odstránené závady. Aký je predpoklad 

ukončenia. 
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Primátorka mesta – práce prebiehajú, robí sa injektáž, na A2 nie je až taký zlý stav. 

V priebehu tohto mesiaca by sa oprava mala ukončiť. 

Poslanec Puchala – zníženie nájmu by sa dalo určiť na dobu určitú. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.7 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

7/11. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľností v Hnedom priemyselnom 

parku v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta - navrhnuté sú 4 alternatívy, zmena je v dobe nájmu, ktorý je na 10 rokov 

Zaokrúhlené sú čiastky minimálnej výšky nájomného, výmera parciel bude zapísaná 

na katastrálnom úrade. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia bola oboznámená, záver komisie nie je. Návrh je,  

spresniť alebo vybrať len jednu alternatívu, alebo variant. Aký je termín zasadnutie komisie 

na otváranie obálok. 

Ing. Balážová  – je menovaná komisia na otváranie obálok, nie je problém napísať termín. 

Doplniť  do bodu 8 termín otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže  sa uskutoční – 4.11.2014 

Poslanec MUDr. Hojstrič požiadal o prestávku pred hlasovaním 

Primátorka mesta – ak by záujemca jednu budovu nechcel, bola by sa súťaž zrušila, touto 

súťažou, sa vyhovie  každému investorovi. Preto sa urobili tieto alternatívy, aby sa vyhovelo 

podnikateľským zámerom. Treba vytvoriť najvhodnejšie podmienky investora na vytvorenie 

pracovných miest. Uprednostený bude ten, kto zoberie celý objekt. 

Poslanecký návrh - str. 4 – alternatíva 4 – bod 7 zmeniť  slovo „jednu“ na  „každú“ ,  v bode 

8 doplniť dátum otváranie obálok dňa 4. 11. 2014. 

Za predložený poslanecký návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  
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proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.9 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

7/12. Zmluva o zriadení vecného bremena pre spoločnosť HZ Metal s.r.o., Stará Maša 

63, Krompachy. 

 

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

odporúča schváliť návrh schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.10 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 

 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, predložila písomné 

majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

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

odporúča schváliť návrh schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

9. Operačný plán zimnej údržby. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Operačný plán zimnej údržby, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že oproti minulému roku nie sú žiadne zmeny, 

aktualizované sú dátumy.  

Zástupca primátorky mesta  – Operačný plán zimnej údržby bol odsúhlasený s dopravným 

inšpektorátom. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  



11 

 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

10. Doplnenie Plánu investícií na rok 2014. 

 

Primátorka mesta predložila písomné doplnenie Plánu investícií na rok 2014, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

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

odporúča schváliť návrh schváliť. 

Poslanec Probala – niečo sa obnoví, ale  turisti k tejto pamiatke asi neprídu. 

Primátorka mesta – je to spomienka na železiareň. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o prenájme lesných pozemkov na účely lesného  

      hospodárstva zo dňa 30. 10. 2007. 

 

Ing. Michal Tkáč, riaditeľ Mestských lesov s.r.o. Krompachy, predložil písomný návrh 

Dodatku č. 3 k Zmluve o prenájme lesných pozemkov na účely lesného hospodárstva zo dňa 

30. 10. 2007, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Lesy sú v zlom stave, konečne sa musí začať 

robiť. 

Poslanec Probala – zvážiť šetriť naše  lesy, lebo nebudeme mať nič.  

Hlavná kontrolórka – nevie posúdiť v akom sú stave lesy. Zvážiť, či zníženie nájmu  bude 

dočasné, alebo ako dlho bude trvať, aby sa les dal do stavu ako má byť.  

Poslanec Probala – je to na rok 2015. 

Primátorka mesta – zmluva ukladá, že každý rok sa musí schváliť výška nájmu. Bude to 

mať negatívny dopad na rozpočet mesta. 

Poslanec Puchala – môže sa Ing. Jozef Jendruch  v akom stave sú mestské lesy. 

Ing. Jozef Jendruch, člen dozornej rady, nie je expert, ale nie sú v dobrom stave. Zníženie je 

dlhodobejšie, bude sa zhoršovať stav lesov, ak sa nesplnia úlohy hospodárskeho plánu a  pri 

nesplnení sa pristúpi k sankciám. Mestské lesy sú malé na to, aby mali lepšiu ekonomiku 

v plusovom stave. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  
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proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/J.2 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

12. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom  

      roku 2014/2015. 

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a mládeže, predložil informáciu 

o Obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2014/2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu,  komisia 

predloženú informáciu berie na vedomie. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

13. Úprava rozpočtov CVČ Prima, ZŠ Zemanská, ZŠ s MŠ Maurerova ul..  

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a mládeže, predložil návrh na úpravu 

rozpočtov CVČ Prima, ZŠ Zemanská, ZŠ s MŠ Maurerova ul., ktorý je prílohou  tejto 

zápisnice. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu,  komisia odporúča 

schváliť úpravu rozpočtu. 

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

odporúča schváliť návrh schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

14. Schválenie dobrovoľnej finančnej zbierky z predaja Vianočného punču. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie dobrovoľnej finančnej zbierky 

z predaja Vianočného punču, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.15, 16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 



13 

 

15. Doplnok č. 5 k Organizačnému poriadku MsÚ v Krompachoch, účinný od 1.  

      septembra 2014. Doplnok č. 6 k Organizačnému poriadku MsÚ Krompachy, účinný  

     od 6. októbra 2014. 

 

Primátorka mesta predložila písomný doplnok č. 5 k Organizačnému poriadku MsÚ 

v Krompachoch účinný od 1. septembra 2014 a Doplnok č. 6 k Organizačnému poriadku MsÚ 

Krompachy účinný od 6. októbra 2014, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že sme 

boli úspešní v získaní grantu na  vytvorenie občianskej hliadky. 30.10. 2014 končí povinnosť 

zamestnať zamestnanca vo verejnom WC, čo bolo hradené z programu regionálneho rozvoja. 

Prevádzka bude zabezpečená zo zamestnancov aktivačných prác. 

Poslanec Jendruch – ako je zabezpečená práca prednostu. 

Primátorka mesta – kompetencie prednostu MsÚ prešli na primátorku mesta. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie OP č. 5). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie OP č. 6). 

 

16. Určenie podmienok volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí        

     dňa 15. novembra 2014  prostredníctvom verejného rozhlasu a Krompašského  

     spravodajcu. 

 

Primátorka mesta  predložila v písomnej forme určenie podmienok volebnej kampane pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. 11. 2014 prostredníctvom verejného rozhlasu 

a Krompašského spravodajcu, ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia správneho, sociálneho, sociálnych vecí a rodiny, navrhol 

v bode E upraviť:  nie strany, ale listov. 

Poslanec Puchala – aký je dátum vydania, v októbrovom čísle Krompašského spravodajcu 

nebude uvedený zoznam kandidátov? 

Primátorka mesta – bude môcť byť  uvedený zoznam kandidátov aj v októbrovom čísle. 

Poslanec Puchala – v októbrovom čísle uviesť zoznam kandidátov. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44B/.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 
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 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/J.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

17. Spolufinancovanie projektu „Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci  

      LSKxP“, z Operačného programu Zdravotníctvo. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na spolufinancovanie projektu „Modernizácia 

ambulantnej  infraštruktúry v rámci LSKxP“ z Operačného programu Zdravotníctvo, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  Je potrebné najprv zrušiť uznesenie č. 41/D.30,31,32 zo dňa 

28.08.2014. 

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

odporúča schváliť návrh schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.18-a,b,c  – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

18. Návrh Koncesnej zmluvy o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete verejného  

      osvetlenia a zabezpečenia prevádzky verejného osvetlenia.   
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Koncesnej zmluvy o poskytovaní služieb 

modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia prevádzky verejného 

osvetlenia, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch – je to víťaz výberového konania? 

Primátorka mesta  – koncesné zmluvy sa nemusia robiť verejným obstarávaním.  

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb, 

firma Ekover bude zabezpečovať údržbu. 

Primátorka mesta – v minulom roku bolo, že pristúpime ku koncesnej zmluve, ale  nejaká 

firma napadla, že má byť verejné obstarávanie. Aj keď bolo potvrdené, že nie je potrebné 
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verejné obstarávanie, napriek tomu sa verejné obstarávanie uskutočnilo. Je to zmluva na 20 

rokov, dôjde k celkovej  výmene svietidiel, stĺpov, rozvádzače sú v zlom stave, rozvody sú 

ešte socialistické. Je to firma, ktorá vyrába svietidlá v Spišskej Novej Vsi. Svietivosť v meste 

by mala byť lepšia.  

Ivo Hinďoš, referent oddelenia výstavby, ŽP a TS,  v roku 2006 sa vymenili svietidlá, stĺpy 

a rozvody sú zlé, na celkovú výmenu mesto nemá  finančné prostriedky. 

Ing. Ondáš – z úspory elektrickej energie sa urobí rekonštrukcia. V prípade porúch si firma 

diaľkovo  riadi osvetlenie. Do 2 rokov musia vymeniť celú sústavu. 

Poslanec Samuel  Čiasnoha -  cez deň svietia svetlá, vznikajú zbytočné náklady. 

Ivo Hinďoš – svieti sa v prípade porúch a opráv. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – aké sú referencie firmy, sú spokojné iné obce? 

Ing. Ondáš – firma má dobré referencie. 

Primátorka mesta – Liptovský Hrádok uzatvoril koncesnú zmluvu bez verejného 

obstarávania, sú spokojní. Je väčšia svietivosť, pre kamery je to lepšie, je väčšia viditeľnosť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/I.11 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 

19. Rôzne. 

 

a) Žiadosť o vyjadrenie pre Reštauračné služby, Mária Benišová. 

 

Zástupca primátorky mesta  predložil písomnú žiadosť o vyjadrenie k listu pani Márii 

Benišovej,  Reštauračné služby a súčase reakciu na list pani Benišovej od spoločnosti 

Termokomplex s.r.o.. 

Poslanec Rudolf Čiasnoha – požiadavka v momentálnej situácii nie je akceptovateľná. 

Ing. Miroslav Fonfara, zástupca spoločnosti Termokomplex s.r.o.,  – objekt sa má riešiť am 

blok, potrebovala zrekonštruovať WC, uskutočnilo sa to. Niektorí  podnikatelia si tieto veci 

riešia sami. Pani Benišová má stále nejaké požiadavky. Z pohľadu Termokomplexu bolo 

zainvestované dosť, sú iné objekty, ktoré potrebujú súrne rekonštrukciu. Dokončí sa jeden 
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objekt a rieši sa postupne ďalší. Pani Benišová nemá záujem investovať, ale stále má 

požiadavky. 

Primátorka mesta – nebytové priestory – schody na Hlavnej 26 sú poškodené a nebezpečné. 

Najomcov v jednotlivých prevádzkach upozorniť na údržbu, nestarajú sa, aby ich priestory 

boli čisté. Nesvedčí to o dobrom vzťahu.  

Ing. Fonfara – podnikatelia majú za úlohu priestranstvo pred svojou prevádzkou čistiť od 

snehu, rozšíria to aj o údržbu čistiť schody. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

b) Zrušenie VZN č. /2013 o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie. 

 

Primátorka mesta – prokurátorka Okresnej prokuratúry požiadala o zrušenie VZN, ktoré 

bolo spracované na základe usmernenia Obvodného oddelenia  CO odboru krízového riadenia 

Spišská Nová Ves, je nad rámec a je v rozpore so zákonom. Je potrebné spracovať v zmysle 

zákona iné, nebude to VZN, ale smernica, alebo nariadenie primátora mesta. 

Zástupca primátorky mesta  – na protest prokurátora musíme VZN zrušiť a prijať niečo iné. 

Zásobovanie vodou, likvidácia odpadových  vôd, likvidácia obsahu žúmp a pod.. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (vyhovuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Barbuš, Samuel  Čiasnoha, 

 Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Jendruch. 

zdržal sa : 1- Ing. Kozlová  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/H.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

20. Diskusia. 

 

Poslanec Rudolf Čiasnoha – upozornil na prepadnutý kanál pred bývalým objektom VSE. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – podobný kanál je pri Tescu. 
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Poslanec Jendruch – program na XXIII. Krompašskom jarmoku bol dobrý, absolvoval 

všetky akcie mesta, mrzí ho, že poslanci sa nezúčastnili, vraj ich nikto nepozval. Ako to bude 

so stánkom na pečivo pri Dome kultúry. 

Ing. Balážová – je vyhotovená zmluva so spoločnosťou MPC Cessi Spišská Nová Ves, 

z našej strany podpísaná. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – vyzvala poslancov, aby finančne prispeli na detskú nadáciu. 

Čo sa buduje na Štúrovej ulici. 

Primátorka mesta – berie na vedomie pripomienku pána Rudolfa Čiasnohu, budú oslovení 

kompetentní, aby zjednali nápravu a kanál opravili. Na augustovom mestskom zastupiteľstve 

pozvala všetkých poslancov na akcie počas Krompašského jarmoku. Pre zahraničných hostí 

bola zabezpečená večera a na bowling a na všetky akcie boli poslanci MsZ pozvaní. Pri 

prepisovaní obálok nastala chyba, že asi 30 ľudí nebolo pozvaných  na otvorenie 

Krompašského jarmoku. Plnú zodpovednosť berie na seba. Pán Papcun na Štúrovej ulici 

buduje halu na uskladnenie hality a soli, dva roky bol požiadaný o doplnenie podkladov 

k stavebnému povoleniu, splnil všetky podmienky, ktoré ukladá stavebný zákon. Požiadala 

poslanca Probalu – upraviť  mrežu na vpusti, občianka tam spadla  a zranila sa. 

 

21. Záver.  

 

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 44.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, bolo plánované ako posledné, ale je potrebné schváliť zmluvy, 

tak na budúci týždeň sa stretneme. Informovala prítomných, že spoločnosť Panasonic v meste 

končí, cca 650  zamestnancov odchádza a  ostanú bez práce, je to dopad na podnikateľskú 

sféru v meste. Snaha je pomôcť tým ľuďom, o pomoc bolo oslovené ministerstvo 

hospodárstva, SARIO. Pravdepodobne sa stretneme 16.10. 2014 v Reštaurácii Melódia na 

priateľskom stretnutí pri ukončení volebného obdobia aj s členmi komisií mestského 

zastupiteľstva. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – mesto zabezpečuje niečo pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

Ing. Znanec – dňa 22.10. 2014  v Melódii by malo byť posedenie pri hudbe s Jozefom 

Salancim a jeho kapelou. 

Primátorka mesta - ste vítaní na toto stretnutie. 

 

V Krompachoch  8. októbra  2014 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

            Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                      primátorka mesta      

  

 

 

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

 

 

    Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ, poslankyňa  MsZ 

    Samuel         ČIASNOHA,      poslanec MsZ 
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