
1 

 

ZÁPISNICA 
z 21. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

5. decembra 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 

1. Otvorenie. 17.00 hod. 

 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 21.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa poslanec Marián 

HOJSTRIČ v miestnosti nebol poslanec Vladimír PUCHALA.  

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania s doplnením bodu: Návrh 

na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke a zástupcovi primátorky mesta. S návrhom všetci 

prítomní poslanci MsZ súhlasili.  

 

Program rokovania: 

 

1.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 17.04 hod. 

2. Voľba návrhovej komisie. 17.06 hod. 

3. Voľba hlasovacej komisie. 17.08 hod. 

4. Zmena  podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly 

v Priemyselnom parku v Krompachoch. 17.10 hod. 

5. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke a zástupcovi primátorky mesta. 

17.15 hod. 

6. Rôzne. 17.25 hod. 

7. Záver. 17.28 hod. 

 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Igora JENDRUCHA a Oľgu DZIMKOVÚ. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Oľga 

DZIMKOVÁ, členovia Lívia KOZLOVÁ a Marta MIČEKOVÁ. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,             

 Barbuš, Šmidová, Mičeková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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3.  Voľba hlasovacej  komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Ľuboš 

ONTKO, členovia Slávka ŠMIDOVÁ a Matúš STANA. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,             

 Barbuš, Šmidová, Mičeková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 
4. Zmena  podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly v Priemyselnom 

parku v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zmenu podmienok obchodnej verejnej súťaže 

na prenájom výrobnej haly v Priemyselnom parku v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

 Puchala, Mičeková, Kozlová.          

zdržal sa : 0 

proti      :  0  

MsZ prijalo uznesenie č. 21/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke a zástupcovi primátorky mesta. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta 

Krompachy a zástupcovi primátorky mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Hlasovanie sa uskutočnilo tajne. 

Slávka Šmidová, členka hlasovacej komisie, informovala o výsledkoch tajného hlasovania. 

Vyplatenie odmeny pre hlavnú kontrolórku: rozdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, za bolo 10, 

1 hlas bol neplatný, návrh prešiel. 

Vyplatenie odmeny pre zástupcu primátorky mesta: rozdaných bolo 10 hlasovacích lístkov, 9 

bolo za, 1 hlas bol neplatný, návrh prešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 21/B.1,2 -  viď pripojené pri zápisnici (konštatuje)  

č. 21/C.1,2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

č. 21/D.2,3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

6. Rôzne. 

 

Eva Derdáková, poslankyňa MsZ, predložila poslanecký návrh, aby za dnešné rokovanie MsZ 

nebola vyplatená odmena poslancom MsZ. 

S predloženým poslaneckým návrhom všetci prítomní poslanci MsZ súhlasili. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,  Barbuš, Šmidová,  

 Puchala, Mičeková, Kozlová.          

zdržal sa : 0 
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proti      :  0  

MsZ prijalo uznesenie č. 21/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Záver. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 21. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

V Krompachoch  5. decembra 2016 

 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ   

  

 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ                     primátorka mesta       

      

 

 

 

 

 

 

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

    Oľga DZIMKOVÁ,  poslankyňa  MsZ 

Igor  JENDRUCH,   poslanec MsZ 

     

     

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 


