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ZÁPISNICA 
zo 45. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,  

konaného dňa   16. októbra 2014 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 45. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ a zamestnancov mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné, prítomných bolo 8 poslancov, v miestnosti neboli MUDr. Marián Hojstrič, 

Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Ing. Ľuboš Ontko. Primátorka mesta predložila návrh 

programu rokovania, ktorý bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Schválenie úverových zmlúv – HPP. 

5. Záver. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Stanislava BARBUŠA a Ing. Alžbetu PERHÁČOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

JENDRUCH, členovia Ing. Lívia KOZLOVÁ a Mgr. Marta MIČEKOVÁ.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za      : 8 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Mgr.  

   Mičeková, Ing. Kozlová,. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 45/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Schválenie úverových zmlúv – HPP. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme schválenie návrhov úverových zmlúv – HPP, 

ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, zmluvy boli doručené, riešili sa rozdielne 

názory na formulácie. Zmluvy boli spracované na základe prijatých podmienok na 41. 

zasadaní mestského zastupiteľstva dňa 20. augusta 2014. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, má nejaké pripomienky k predloženým zmluvám. 

V oboch zmluvách o úvere – čl. II. bod 1. písm. e resp. i   je uvedené „predloženie súhlasu 
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hlavného kontrolóra Dlžníka s prijatím Úverového rámca“. Ako hlavný kontrolór žiaden 

súhlas nedala, ani to nie je v kompetencii hlavného kontrolóra. V júni na zastupiteľstve 

predložila stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Je 

rozdiel dať súhlas a dať stanovisko k dodržaniu podmienok, v tomto sa postupuje v zmysle 

zákona o rozpočtových pravidlách. Na to upozornila aj Ing. Nedorostovú zo SLSP, ktorá to 

tiež tak poníma, ale oni v zmluvách to majú v takomto znení; snažia sa vychádzať v ústrety 

samosprávam, aby sa im pomohlo. Hlavná kontrolórka poukázala na bod týkajúci sa 

predloženia rozpočtu na nasledujúci rok do 31.12. bežného roka. Ak by bolo uvedené 

predložiť schválený rozpočet, mohol by nastať problém, ak by sa išlo do provizória, opäť 

zákon o rozpočtových pravidlách. Súviselo by to s vetou „Neplnenie akejkoľvek z podmienok 

tohto bodu je Prípadom porušenia podľa časti 8 Úverových podmienok.“ V predložených 

zmluvách nenašla tú časť 8, vraj bude pri zverejnení ?! K čl. III. Zabezpečenie, týka ručenia 

blankozmenkou. Mesto nemá čo dať do zábezpeky. Do rizika ide kto ju podpisuje, pretože 

charakteristickým pre bianko zmenku je neúplnosť, chýba na nej dlžná suma, dátum. Aj keď  

je tu zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve, riziko aj v tom, že k jej vyplneniu by mohlo 

dôjsť v rozpore s podpísanou zmluvou o zmenkovom vyplňovacom práve - na zmenku sa 

môže doplniť akákoľvek suma, dátum splatnosti ihneď. Dlžník má síce právo brániť sa 

plneniu zo zmenky uplatnením námietok, je to zdĺhavý postup, súdne spory, dokazovanie. 

Pozor, aby nedošlo, že sa mesto dostane do nútenej správy, upozorňuje na dodržiavanie 

zákona o rozpočtových pravidlách.   

Poslankyňa Ing. Kozlová -  všetky banky majú tento spôsob ručenia. 

Poslanec Jendruch -  je to svetová banka, musíme dúfať, že nebudú žiadne ťahy. 

Primátorka mesta – ak sa nebude splácať, banka siahne na účet. Riziko pri založení 

nehnuteľnosti je, že sa dlho čaká. 

Poslanec Puchala – poslanci nie sú odborníci a ak právnici prezreli zmluvy, dúfa, že to bude 

správne. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za      : 8 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Mgr.  

   Mičeková, Ing. Kozlová,. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 45/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5. Záver.  

 

Primátorka mesta   sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 45.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch  16. októbra    2014 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

            Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                       primátorka mesta    
 

   

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

    Stanislav       BARBUŠ,          poslanec MsZ 

    Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ,  poslankyňa MsZ 
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