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Z Á P I S N I C A 
  

z 2.  zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 19. januára 2011 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 2. rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Predložila návrh, aby bolo možné priebeh rokovania nahrávať 

na diktafón, s ktorým všetci poslanci súhlasili. Privítala poslancov MsZ, zástupcov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií, zamestnancov mesta.  Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo  12 poslancov MsZ.  

 Primátorka mesta poverila Stanislava BARBUŠA, zástupcu primátorky mesta, aby 

viedol dnešné rokovanie. 

 Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle pozvánky. 

Doplnila do bodu rôzne: žiadať Termokomplex s.r.o. o predloženie  prehľadu vykonaných 

opráv od roku 2006 a informácia o rozsudku Krajského  súdu v Košiciach o sterilizácii 

vykonanej v roku 1998. Takto predložený návrh programu bol všetkými prítomnými 

poslancami MsZ schválený.  

Program rokovania: 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch. 

4. Majetkové návrhy. 

5. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2010. 

6. Návrh zmluvy verejnoprospešných prác medzi mestom Krompachy a spoločnosťou 

Brantner Krompachy s.r.o. na rok 2011. 

7. Návrh zmluvy o  zneškodňovaní komunálneho odpadu  medzi mestom Krompachy 

a spoločnosťou Brantner Krompachy s.r.o.  na rok 2011. 

8. Informácia o výsledku kontrol. 

9. Návrh na odvolanie a voľbu členov komisií MsZ v Krompachoch návrh  

      na odvolanie a voľbu  členov ZPOZ-u pri MsZ v Krompachoch. 

10. VZN č. 2/2010 o úhradách za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta 

Krompachy – protest prokurátora.  

11. Návrh na odvolanie a delegovanie člena rady školy za zriaďovateľa do rady školy 

a školského zariadenia na území mesta Krompachy. 

12. Rôzne. 

a) žiadať Termokomplex s.r.o. o predloženie  prehľadu vykonaných opráv od 

roku 2006 

b) informácia o rozhodnutí krajského súdu. 

13. Návrh na uznesenie. 

14. Diskusia. 

15. Záver. 
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1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Zástupca primátorky mesta určil za overovateľov zápisnice Vladimíra PUCHALU 

a Rudolfa ČIASNOHU,  poslancov MsZ;  za zapisovateľku Anna ČECHOVÚ. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 

 

 Zástupca primátorky mesta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie : 

predseda – Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ, členovia – Ing. Ľuboš ONTKO a Samuel 

ČIASNOHA. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala 

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/A.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 24. augustu 2010. 

 

 Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu o plnení uznesení MsZ 

v Krompachoch k 19. januáru 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala 

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.7,8 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/F.1, 2, 3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/G.1, 2 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

4. Majetkové návrhy. 

 

 Ing. Erika Balážová, referentka ekonomického oddelenia, predložila majetkové 

návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

a)     predaj pozemku zastavaného garážou na Veternej ulici  v Krompachoch, p. Ing.      

        Jánovi Karoľovi s manželkou, bytom kpt. Nálepku   7, Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala 

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala  

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

b)     predaj pozemku zastavaného garážou na Veternej ulici  v Krompachoch, p.  

        Miroslavovi Vietorisovi, bytom Hlavná 24, Krompachy.     

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala 

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.2 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala a 

MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.2 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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c)       predaj nebytového priestoru na Maurerovej ulici č. 34 v Krompachoch, Miestnej  

          organizácii Slovenského rybárskeho zväzu  Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala  

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala  

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

d)     schválenie predaja a spôsobu predaja bytov vo vlastníctve  mesta Krompachy: 

        - byt č. 7 na 2. poschodí, ul. SNP č.1 

        - byt č. 4 na 2. poschodí, ul. Maurerova 789/48 

        - byt č. 1 v rodinnom dvoj dome na Maurerovej ulici s. č. 992. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha.  

V miestnosti neboli Probala a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.4 a,b -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha.  

V miestnosti neboli Probala a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/K.1 a,b  -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

e)      predaj  bytu č. 13 na 3. poschodí v obytnom dome ul. SNP     č. 1 v Krompachoch,  

         p. Ingrid Zbinden, bytom Banská 55, Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala  

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.5 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ.  V miestnosti neboli Probala  

a MUDr. Hojstrič. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/K.2 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

f)      predaj  bytu č. 30 na 6. poschodí v obytnom dome ul. SNP   č. 1 v Krompachoch,  p.  

         Márii Pavlovej, bytom SNP č. 37, Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ.  V miestnosti nebol Probala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.6 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.  V miestnosti nebol Probala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/K.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

g)      prenájom reklamnej plochy na Dome kultúry  spoločnostiam: 

 - KINREJAM s.r.o.   - ELEKTROSET Krompachy s.r.o. 

 - PILVIT    - Branislav Kušnirak – ABA Taxi 

 - Janka Cukerová, Salón Úsmev - Kromsat s.r.o. 

 - MOON, reklamné štúdio  - Petro, s.r.o. 

 - KĹUD s.r.o.    - EUROnline, s.r.o. 

 - Chata Čarda, Alexander Klein - Autoservis KOSKOM 

 - Marcel Lesňák   - Kapol, Karol Ondov 

 - KORK Jaroslav Rychnavský - Penzión Plejsy 

 - MEDREA s.r.o. 

 Za predložený návrh boli všetci   prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.9 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci   poslanci MsZ.   
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 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.4 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

h)     schválenie prípadu osobitného zreteľa na predĺženie doby nájmu pri existujúcich  

         nájomných zmluvách ktorých platnosť  skončila 31.12.2010. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.10  -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní   poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.5  -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

ch)    predaj pozemku pri rodinnom dome na ul. SNP p. Miriam Majstrenkovej , bytom  

        SNP č. 135, Krompachy. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič   - v týchto miestach má byť preložka cesty, je to ochranná 

zóna. Odporúča skôr dať do dlhodobého nájmu ako predať.  

 Ing. Balážová – ak by sa to dalo do nájmu, stálo by ich to viac finančných 

prostriedkov ako pri kúpe. 

 Ing. Anna Čupajová, vedúca OV a ŽP  – lokalita nie je riešená, budeme znova 

odkupovať pozemok, ak bude aktuálna preložka cesty?  Je to bezpredmetný pozemok. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Jendruch,  

Ing. Kozlová a MUDr. Hojstrič.    

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.11 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli 10  poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Ing. Kozlová 

a MUDr. Hojstrič.    

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/K.4 a,b  -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

i)   vyradenie majetku mesta k 31.12.2010. 
 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.12 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.6 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

j)     predaj pozemku zastavaného garážou na Lorencovej ulici v Krompachoch,  

        p. Rudolfovi Čiasnohovi, bytom Lorencova ul. 5,  Krompachy. 

 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.13 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci   prítomní poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.7 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

k)    predaj časti pozemku zastavaného garážou na Lorencovej    ulici v Krompachoch,  

         p. Antonovi Kaščákovi s manželkou, bytom Hlavná 37,    Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci   prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.14 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní   poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.8 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

l)    nájom v skladových priestorov v areáli hnedého priemyselného parku  na  

         Hornádskej ulici v Krompachoch. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní  poslanci MsZ.   
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 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.15 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.9 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

 

m)    predĺženie doby nájmu pri ročných nájomných zmluvách pre spoločnosť Hasma  

         s.r.o. Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.16 a,b -  viď pripojené pri zápisnici. 

  Za predložený návrh boli všetci  prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/ C.1-  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci   prítomní poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.10 -  viď pripojené pri zápisnici. 

   

     

5. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2010. 

 

 JUDr. Ingrid Chudíková, referentka správneho a sociálneho oddelenia, predložila 

písomnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2010, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní   poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.2 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

6. Návrh zmluvy verejnoprospešných prác medzi mestom Krompachy 

a spoločnosťou Brantner Krompachy s.r.o. na rok 2011. 

 

 Ing. Anna Čupajová, vedúca OV a ŽP, predložila písomný návrh zmluvy 

verejnoprospešných prác medzi mestom Krompachy a spoločnosťou Brantner Krompachy 

s.r.o. na rok 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanec Jendruch – v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je nárast na verejné 

osvetlenie. Ak to nie je súrne, znížiť túto položku. 

 Ing. Čupajová  – je to z dvoch časti, samotné osvetlenie a  montáž a demontáž 

vianočnej výzdoby. 

 Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o.  – v rámci 

verejného osvetlenia je vykonávaná bežná údržba a to pravidelná bežná údržba ako aj nutné 

opravy. Fakturovanie je na základe skutočne vykonaných prác. Pri návrhu sa vychádzalo zo 

skutočnosti roku 2010.  

 Ing. Čupajová – svietidlá verejného osvetlenia boli menené pred 7 rokmi. Je tu 

problém vandalizmu, ničia sa pätice, sú drahé, aj dožívajú. Vykonávajú sa  revízie, ktoré je 

povinnosť vykonať. Robili sme rozšírenie verejného osvetlenia smerom ku hotelu Plejsy, 

nešlo to ako investička. Na Družstevnej a Hornádskej ulici sú veľké problémy.  

 Ing. Perháč  – uskutočnila sa len rekonštrukcia VO hornej časti čiže svietidiel, ale 

spodná časť sa nerobila. Stĺpy hnijú, káble, ktoré boli v zemi, ak sa technicky dá, riešia 

umiestnením vo  vzduchu, „ťahajú“ vrchom.  

 Poslanec Jendruch  – fy Brantner by mala  vypracovať plán opráv a predložiť ho na 

MsZ. 
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 Ing. Perháč  – nevie predložiť plán opráv, pretože sa riešia havarijné stavy. Na 

okrajové časti mesta sa budú dávať nové svietidlá.  

 Primátorka mesta  – jednotlivé kontroly vykonaných prác sú robené zodpovedne. 

Vypadávajú a menia sa ističe. 

 Poslanec Jendruch  – montáž a demontáž vianočnej  výzdoby je drahá. 

 Ing. Perháč  – každý rok je nainštalované  viac výzdoby. 

 Poslanec Hojstrič – podporil poslanca Jendruch. Je to nárast finančných  

prostriedkov. Pani primátorka sa zastáva súkromnej spoločnosti Brantner s.r.o.. 

 Primátorka mesta  – Dementuje, že sa zastáva súkromnej firmy, prvoradé pre ňu je 

hájiť záujmy mesta. Firma predloží súpisy vykonaných prác, ktoré  sú kontrolované 

pracovníkom Ivom Hinďošom. V tomto sa ho  musí zastať, lebo v týchto prácach je pedantný. 

Ak je záujem šetriť, je potrebné urobiť kompletnú rekonštrukciu. V minulosti v r. 2004 došlo 

len k výmene svietidiel. Rozvody a stĺpy verejného osvetlenia ostali staré bez rekonštrukcie. 

Tieto je potrebné stále opravovať. Dochádza ku krádežiam petíc  a tieto sa musia pravidelne 

doplňovať. Nikto nevie odhadnúť k akým krádežiam a poškodeniam v priebehu roka dôjde.  

Verejné osvetlenie  sa zapína podľa intenzity svetla.  

 Ing. Čupajová – uviedla skutočnosť nákladov (predpokladaná) za rok 2010, ktorá je 

vyššia ako bol plán na rok 2010. 

 Poslanec Ing. Klein – ak sa nevedia definitívne čísla, v záverečnom účte budú 

uvedené. Ale prehľad mohol byť predložený, aj keď to nie je ešte definitívne. 

 Zástupca primátorky mesta – navrhol prijať tak, ako je predložené. Práce sa 

preberajú, ak sa prostriedky nevyčerpajú, môžu sa použiť inde. Brantner s.r.o. nie je tak 

celkom súkromná firma, mesto má tam svoj podiel. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/ B.17-  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní   poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/CH.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

7. Návrh zmluvy o  zneškodňovaní komunálneho odpadu  medzi mestom 

Krompachy a spoločnosťou Brantner Krompachy s.r.o.  na rok 2011. 

 

 Ing. Anna Čupajová, vedúca OV a ŽP, predložila písomný návrh zmluvy 

o zneškodňovaní komunálneho odpadu medzi mestom Krompachy a spoločnosťou Brantner 

Krompachy s.r.o. na rok 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Perháč  – finančná čiastka na občana sa nenavršovala, zvýšené je len DPH o 1 %. 

Spoločnosť SEZO SPIŠ zabezpečuje separovaný zber pre 55 miest a obcí a samotný zber 

zabezpečuje spoločnosť Brantner. Každé mesto má sadzbu v rámci združenia 1€ na rok na 

obyvateľa. 

 Primátorka mesta  – za separovaný zber  sa dostáva príspevok z recyklačného fondu. 

Keby sme ho nemali, sadzby by boli vyššie. 

 Poslanec Puchala – v separovanom zbere sú zahrnuté aj všetky prevádzky v meste, 

platia  a či všetci separujú? 

 Ing. Čupajová  – každý podnikateľ by mal mať uzatvorené zmluvu s firmou, napr. so 

spoločnosťou Brantner a na vlastné náklady separovať odpad. Separovaný zber je 

zabezpečovaný len  pre občanov, nie pre podnikateľov; separovaný zber sa berie len za – na 

fyzické osoby. Riešime osobnou návštevou, pohovorom. 

 Primátorka mesta – bude novelizované VZN, separovaný zber u podnikateľov 

zakomponovať do príslušného nariadenia.  

 Poslanec Jendruch  – aj v tomto roku bude vybudovaný prístrešok na odpad? 
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 Ing. Perháč  – záleží to na valnom zhromaždení,  ako sa dohodne. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/B.18 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní   poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/CH.2 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

8. Informácia o výsledku kontrol. 

 

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

kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli 11  poslanci MsZ, v miestnosti nebola Ing. Perháčová.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

9. Návrh na odvolanie a voľbu členov komisií MsZ v Krompachoch návrh  

      na odvolanie a voľbu  členov ZPOZ-u pri MsZ v Krompachoch. 

 

 Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na odvolanie a voľbu  členov 

komisií MsZ v Krompachoch a návrh na odvolanie a voľbu členov ZPOZ-u pri MsZ 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/E.1, 2 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha predložil poslanecký návrh, aby voľba členov komisií sa 

hlasovalo verejne a za celú komisiu. 

Za predložený návrh boli 10  poslanci MsZ, proti boli MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha.   

Predsedovia jednotlivých komisií navrhli týchto členov komisií:  

 

Finančná a majetková: 
Ing. Dušan  TŐRŐK   Ing. Janka POBIECKA 

Ing. Pavol  BANDŽUCH     Ing. Miloš GROHREGIN 

Ján   PRIBIČKO 

 Poslanec MUDr. Hojstrič- na pracovnom zasadaní navrhol do komisie Ing. Daniela 

Ivančáka.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – nesúhlasila s návrhom poslanca Hojstriča. 
 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ, proti bol Probala, hlasovania sa zdržali Ing. 

Ontko, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič.  

 

Pre výstavbu, územný plán, životného prostredia a ochrany prírody: 
Ing. Vladimír LIZÁK   Ing. Anna  MNÍCHOVÁ 

Ing. Branislav CUKER   Ing. Tomáš  KANDRA 

Radoslav FURÍN 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 

Sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu: 
Jarmila  BOGNÁROVÁ  Viera  REPASKÁ 

Izabela  SLOBODNÍKOVÁ  Mgr. Alena CIFROVÁ 

Mgr. Jozef VALEK   Mgr. Marcel KANDRIK 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.  
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Pre regionálny rozvoj a cestovný ruch: 
Peter   JENČÍK   Ľubomír  SEMKO 

Anna   PAPCUNOVÁ  Jozef  KOHLER 

Ladislav  TRELA   Jaroslav MATUŠ 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 

Školstva, mládeže, kultúry a športu: 
Iveta  GENGEĽOVÁ  Libuša  PAVLÍKOVÁ 

Viera   LOVÁSOVÁ   Ing. Alena  ONTKOVÁ 

Ivan   ŠĽACKÝ   Soňa   KOČANOVÁ 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

Verejného poriadku:  
Miroslav  ULIČNÝ   Ing. Martin  UHRÍN 

Miroslav  KUNDRÁT    Pavol   OLŠAVSKÝ 

Magdaléna  ČATLOŠOVÁ 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   
 

Ústredná inventarizačná komisia: 
Ing. Dušan  TŐRŐK   Ing. Janka POBIECKA 

Ing. Pavol  BANDŽUCH     Ing. Miloš GROHREGIN 

Ján   PRIBIČKO 
 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ, proti bol Probala, hlasovania sa zdržali Ing. 

Ontko, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič.  

 

 Vyraďovacia komisia: 
Ing. Miroslav  POLNIŠER   Anna   PAPCUNOVÁ 

Anna  KRAKOVÁ   Ing. Štefan  KLEIN 

Igor   JENDRUCH 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   
 

Škodová komisia: 
Rudolf  ČIASNOHA   Samuel  ČIASNOHA 

Ing. Pavol  BANDŽUCH 

 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/A.2 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

nových členov  ZPOZ-u pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch: 

Mgr. Anna SKURKOVÁ 

Zdena  STETTNEROVÁ 

 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/A.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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10. VZN č. 2/2010 o úhradách za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta 

Krompachy – protest prokurátora.  

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil v písomnej forme protest prokurátora voči 

VZN MsZ č. 2/2010 o úhradách za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli všetci   prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/I.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci   poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.11 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

11. Návrh na odvolanie a delegovanie člena rady školy za zriaďovateľa do rady školy 

a školského zariadenia na území mesta Krompachy. 

 

 Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, predložil písomný návrh na odvolanie 

a delegovanie člena rady školy za zriaďovateľa do rady školy a školského zriadenia na území 

mesta Krompachy. Doplnil, že z praktických dôvodov je navrhnutý Ing. Štefan Ondáš,  

 Za predložený návrh boli všetci   prítomní  poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/E.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, proti bol Samuel Čiasnoha.  V miestnosti 

nebol Rudolf Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/H.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

12. Rôzne. 

a) žiadosť o predloženie  prehľadu  vykonaných opráv na jednotlivých 

budovách prehľad opráv vo vecnom a finančnom vyjadrení od r. 2005. 

Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ.  V miestnosti nebor Rudolf Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/CH.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

b) informácia o rozhodnutí krajského súdu. 
 

 Primátorka mesta predložil písomnú informáciu o rozhodnutí Krajského súdu 

v Košiciach, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi ohľadom 

sterilizácie rómskych obyvateliek z roku 1998, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanec Jendruch – ak sa zaplatí, a dozvedia sa ostatné, ktoré boli na súde 

neúspešné,  môžu dať odvolanie? 

 Primátorka mesta – 5 žien žalovalo nemocnicu za nezákonnú sterilizáciu z roku 

1998. V roku 2003 nemocnica prešla zo štátu na mesto. 2 žiadosti sú zamietnuté, 2 sú 

v konaní, náhrady na škodu nebudú vyplatené, skutok bol premlčaný. Táto náhrada na škodu 

trvá, je podľa znaleckého posudku, ale vo výške ako priznal súd. Mesto môže žalovať štát. 

 Poslanec Puchala – žaloba by bola opodstatnená. 

 Primátorka mesta – 4 roky sa s tým zapodievame, mesto sa stalo zriaďovateľom, 

prebralo záväzky a pohľadávky, ale všetky záväzky mali byť zohľadnené, štát mal niesť 

bremeno.  

 Zástupca primátorky mesta – mesto dostalo 70 mil. Sk majetok, ťažko povedať, či 

žalovať štát, či nie, pohľadávky sú nižšie. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – mesto a nemocnica už vyhralo niekoľko súdnych sporov, 

ale v tomto asi neuspejeme. 
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 Poslankyňa Ing. Perháčová – žalobkyne vraj dostali peniaze a súhlasili s tým, preto 

by sme ich mali žiadať späť.  

 Zástupca primátorky mesta – asi 2 súdne spory prehráme. 

Za predložený návrh boli všetci   poslanci MsZ.   

 MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.4 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

13. Návrh na uznesenie. 

 

 Poslankyňa Ing. Alžbeta Perháčová, predsedkyňa návrhovej komisie, predložila 

návrh na uznesenie z 2.  zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

14. Diskusia. 

 

 Poslanec Jendruch – ocenil, že pri majetkových prevodoch sú priložené geometrické 

plány. Ako je to s neplatičmi BHMK? Osloviť vlastníka  oporného  múru na uliciach Mlynská 

a Slovinská, aby ho opravil. 

 Ing. Miroslav Polnišer, riaditeľ BHMK s.r.o. – celkove zhodnotenie situácie 

neplatičov je lepšie. V roku 2009 boli vysoké nedoplatky, riešilo sa to jednorázovo, prípadne 

splátkovým kalendárom, sú vyrovnané. Je 40 prípadov riešenia dlhodobých neplatičov, ktoré 

boli postúpené právnej kancelárii a riešené sú exekúciou. Situácia sa zlepšila. 

 Ing. Čupajová – o probléme s opravou oporného múra sa včera rokovalo na 

Košickom samosprávnom kraji. 

 Primátorka mesta  – komisia ŽP z Obvodného úradu rokovala so správou ciest KSK. 

Bolo zhodnotené, v akom stave sú cesty, sú o tom informovaní, bude to ako oprava. V prípade 

poklesu cesty nebude prístup na Slovinky, preverí sa tento stav a bude predložená informácia 

na najbližšie zasadanie MsZ. 

 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – www stránka mesta nie je aktualizovaná, nie je 

zverejnené, kto je zástupcom primátorky mesta. Chýba informácia o zbernom dvore v areáli 

spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o., ako na Kromsate. Chýbajú parkovacie miesta na 

uliciach Maurerova a Mlynská. Autá parkujú na ceste. Zvážiť, či by nebolo možné urobiť 

jednosmernú ulicu, alebo zákaz parkovať. Na ulici SNP je prepadnutá cesta, zabezpečiť, aby 

sa nestalo nešťastie, prípadné škody. 

 Primátorka mesta – www. stránka je pripomienkovaná, je problém s novým 

zákonom zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr. Je potrebné kapacitne prerobiť  portál. 

Zákon nezohľadňuje kapacitné možnosti. Brantner s.r.o. zverejní možnosť o zbernom mieste. 

Na Mlynskej ul. s parkovaním áut je to nebezpečné. Obmedzenie na ulici  SNP bolo, ale je 

problém s chýbajúcimi poklopmi. 

 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – kedy sa bude schvaľovať rozpočet mesta na rok 2011? 

V sobotu sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ. Čo s rómskymi deťmi, ktoré nemajú trvalý 

pobyt v Krompachoch? Aký je počet rómov v našom meste?  

 Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, rozpočet bude predložený na 

februárové  zasadanie mestského zastupiteľstva. 

 Primátorka mesta – rozpočet bude prerokovaný v komisiách a na pracovnom 

zasadaním MsZ. 

 Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu  – zápis detí do 

je v rámci rajonizácie mesta. Školy obdŕžali zoznam detí z evidencie mesta. Riaditeľ školy 
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môže prijať žiakov aj z iných obvodov, ale so súhlasom riaditeľa školy kde v rámci 

rajonizácie žiak prislúcha. 

 Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia správneho a sociálneho – nemôže sa viesť 

evidencia občanov na základe rasy. Evidovaných je 1 603 občanov, neoficiálne bez 

prihlásenia sociálni pracovníci to majú zistiť, ale predpokladaný počet je asi 250.  

 Primátorka mesta – títo občania veľa migrujú, sme spádová oblasť čo sa týka 

nemocnice, obchodného centra. 

 Prednosta MsÚ - www stránku mesta zabezpečuje Dr. Papcun, aktualizuje ju, 

provedérom je spoločnosť v Prešove. Nastávajú technické problémy s nahadzovaním 

objednávok a pod., čo sa musí dať na stránku  v zmysle zákona platného od 1.1.2011. 

 

 Poslanec Ing. Ontko – neuvažuje mesto so zriadením parkoviska  pre kamióny? 

V televízii boli  2 príspevky, jeden kladný - čo sa týka vianočnej výzdoby a jeden negatívny  

týkajúci sa člena  MsP. Čo sa tam deje?  MsZ schválilo počet policajtov 1+8. Tento stav je 

konečný? 

 Primátorka mesta – autobusová zastávka nie je vhodným miestom na parkovanie 

kamiónov, ale nemajú kde. Plánuje sa s rekonštrukciou autobusového nástupišťa. Asi sa 

osloví majiteľ benzínovej pumpy s návrhom parkovania kamiónov v týchto priestoroch. Na 

zváženie je aj priestor  pri futbalovom ihrisku. Nie sú finančné  prostriedky na vybudovanie  

parkovisko pre kamióny. Člen MsP pán Ľach požiadal o neplatené voľno na 14 dni. Nie je 

evidovaný na ministerstve vnútra, ak sa preukáže, že nie je, bude s nim  rozviazaný pracovný  

pomer . Musí dokázať, že doklady sú v poriadku. 

 

 Poslanec MUDr.  Hojstrič – ako je to s rekonštrukciou  odbočovacích pruhov. 

Predseda  KSK  navrhol odborníkov do komisií a tí, ktorí chcú pracovať, pracujú aj v dvoch 

 komisiách. Navrhol Ing.  Daniela Ivančáka, ktorý je mladý a šikovný a má záujem pracovať 

v komisii. Nastáva exodus mladých ľudí. Škoda, že sa nevyužila možnosť, aby mohol 

pracovať dobrovoľne v komisii. Je z toho smutný. 

 Primátorka mesta  – odbočovacie  pruhy -   zastupiteľstvo KSK o tomto rokovalo, 

náš úsek sa nedostal do ROPKY, ale budú sa hľadať možnosti ako to riešiť. Je spracovaná 

štúdia na náklady mesta, bola ponúknutá pomoc z našej strany. Mesto to nemôže riešiť,  nie 

sú to  naše cesty. Obchvat sa neriešil, nebude to tak skoro. 

   

15. Záver. 
 

Primátorka mesta sa  poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 2. zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 19. januára 2011  

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 : 

 

    Vladimír PUCHALA,   poslanec MsZ 

    Rudolf ČIASNOHA, poslanec MsZ 
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