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Z Á P I S N I C A 
  

zo 7.  zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. augusta  2011 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 7. 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 9 poslancov MsZ, ospravedlnili sa 

Oľga Dzimková a Ing. Ľuboš Ontko, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.  

 Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle pozvánky, ktorý 

všetci prítomní poslanci schválili. 

 

Program rokovania: 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 17. augustu 2011. 

4. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 9/2011, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky 

záväznej časti Územného plánu mesta Krompachy vyhlásenej VZN mesta 

Krompachy č. 5/2002 o záväzných častiach územného plánu mesta Krompachy dňa 

29. 10. 2002. Vyhodnotenie pripomienok. 

5. Dobudovanie kanalizácia a vodovodu v meste Krompachy – prevzatie investorstva. 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Súhrnná správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta 

Krompachy k 30.6.2011.  

9. Správa o plnení rozpočtu mesta Krompachy k 30. 6. 2011. 

10. Návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta v Krompachoch v roku 2011.  

11. Návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2008 o príspevkoch na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

12. Návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2007 o zásadách prenajímania 

mestských bytov v meste Krompachy. 

13. Informácia o výsledku kontroly. 

14. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2011. 

15. Rôzne: 

a) schválenie služobnej cesty primátorke mesta. 

16. Návrh na uznesenie. 

17. Diskusia. 

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

 

 Primátorka  mesta určila za overovateľov zápisnice poslancov MsZ Stanislava 

BARBUŠA  a Rudolfa  ČIASNOHU, poslancov MsZ, za zapisovateľku Annu ČECHOVÚ. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

Štefan KLEIN, členovia – Samuel ČIASNOHA a Igor JENDRUCH. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.   V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Ontko, Dzimková.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/A.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch. 

 

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

MsZ v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.  V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Ontko, Dzimková.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 4. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 9/2011, ktorým sa vyhlasujú zmeny 

 a doplnky záväznej časti Územného plánu mesta Krompachy vyhlásenej VZN 

 mesta Krompachy č. 5/2002 o záväzných častiach územného plánu mesta 

 Krompachy dňa 29. 10. 2002. Vyhodnotenie pripomienok. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch 

č. 9/2011, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu mesta 

Krompachy vyhlásenej VZN mesta Krompachy č. 5/2002 o záväzných častiach územného 

plánu mesta Krompachy dňa 29. 10. 2002. Vyhodnotenie pripomienok, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

 Ing. Čupajová, vedúca ÚP, prípravy investícií a verejného obstarávania, doplnila, že   

súčasťou Územného plánu sú doplnky.  

 Ing. arch. Ján Pastiran, autorizovaný architekt  oboznámil s problematikou  

a predložil návrh požadovaných zmien, ktoré vyplynuli z nadriadených Územného plánu 

košického kraja a zmien požadovaných občanmi mesta Krompachy a plánovanými 

rozvojovými aktivitami mesta. 1. zmena sa týka  modernizácie železničnej trate Košice - 

Žilina (trať zasahuje do súčasnej organizácie územia, je to veľká zmena a vyžaduje si 

pozornosť); 2. zmena -  prívod napojenia vodovodu – rozvodná sieť Teplička – Margecany. 3. 

zmena regulatívy v priemyselnej zóne – Kovohuty a SEZ  (je určený limit do 6 podlaží a 40 

% zastavanosť). Neznamená to, že investor nemá dodržiavať ostatné normy a regulatívy.  4.  

zmena – zmena funkčnej plochy priemyselnej výroby na polyfunkčnú zástavbu na 

východnom okraji mesta; 5. zmena – zmena funkčnej plochy záhrady na plochy bývania 

lokalita (Kúpeľná ulica); 6. zmena – zmena časti funkčnej plochy extenzívne využívaných 

rekreačných plôch v lokalite Kúpeľná ulica na funkčnú plochu nízko podlažného bývania. 7. 

zmena  – lokalita Banícka štvrť – polyfunkčná výstavba. 8. zmena – plochy pre rekreačné 

účely (apartmánové domy pod Plejsami); 9. zmena – zmena kategórie miestnej obslužnej 

komunikácie na Cintorínskej ul. z C1 – MO 8/40, C2 – MO 8/40 na kategóriu MOK 7/30. 
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Týmito zmenami si mesto pomáha. Celá dokumentácia je na mestskom úrade, bola 

prerokovaná v zmysle platnej legislatívy. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – parkovacie miesta v lyžiarskom stredisku, oproti 

dnešku koľko by ich malo byť. 

 Ing. arch. Pastiran  – pre jednotlivé druhy stavieb sú stanovené normy parkovacích 

miest. Na jeden apartmán by malo byť jedno parkovacie miesto. Projekt preukázal, že je 

dostatok parkovacích miest. Posudzuje sa ako celok, nie ako pre vybudované apartmány. 

 Poslanec Puchala – pozemky smerom na Richnavu, aké sú to pozemky? Sú vo 

vlastníctve mesta alebo sú to súkromné pozemky. 

Ing. arch. Pastiran  – je tam asi viac súkromných pozemkov ako mestských. 

Primátorka mesta  – pozemky smerom na Richnavu nie sú mestské, pozemky pod 

Plejsami sú vo vlastníctve a.s. Plejsy. 

Primátorka mesta – bol návrh, aby Krompachy boli železničným uzlom, ktorý by 

rozdvojoval železničnú trať smer Košice a Prešov. 

 Ing. arch. Pastiran  - bola takáto alternatíva, návrhy, nebolo to však potvrdené a celý 

projekt je pozastavený. 

 Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby, životného prostredia a ochrany prírody sa  

týmto zaoberala a o tomto by mali byť oboznámení občania prostredníctvom Krompašského 

spravodajcu. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.19 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.1 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.5 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (súhlasí). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/F.1 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.10 – viď pripojené pri zápisnici.  

 

 5.  Dobudovanie kanalizácia a vodovodu v meste Krompachy – prevzatie 

 investorstva. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh na Dobudovanie 

kanalizácie a vodovodu v meste Krompachy - prevzatie investora, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

 Ing. Čupajová – okomentovala predložený materiál, prerokovaný bol v príslušnej 

komisii. Problém je s dobudovaním II. tlakového pásma – Huba II. Začať s realizáciou 

vytypovanými objektmi, zazmluvnená čiastka sa bude odvíjať, ktoré objekty sa budú 

realizovať. Pripraviť majetkovo-právne vysporiadanie, je to zložitý proces. 

 Poslanec Puchala – mesto na tieto investície nemá, sú záruky na získanie 

prostriedkov z eurofondov?  

 Ing. Čupajová – projektová dokumentácia je spracovaná,  spoluúčasť mesta je  5% 

z rozpočtových nákladov žiadanej investície. Istota, že prostriedky budú, nie je. 
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 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, sú už určené priority? 

 Ing. Čupajová – sú to okrajové časti mesta, na Cintorínskej ulici  kanalizácia a na 

Partizánskej ulici voda. 

 Poslanec Hojstrič  – na koľko je to reálne? 

 Primátorka mesta  – boli žiadosti o prostriedky z eurofondov na veľké projekty, 

menšie obce cez envirofondy. Projekt sa má riešiť v rámci celej PVS, boli spracované 

projekty, veľké projekty nepôjdu, preto sa to rieši cez obce a mestá.  Väčšie dotácie viac ako 

200 000 € nejdú, riešiť sa to bude postupne. Riešiť ul. kpt. Nálepku, vzniká problém, odvod je 

do starých kanálov, preto sú problémy na Rázusovej ul. 

 Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, Ing. Klien  (súhlasí). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/F.2 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, Ing. Klien  (žiada primátorku mesta). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/C.1 – viď pripojené pri zápisnici.  

 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 JUDr. Lukáš Skurka, právnik, okomentoval predložený materiál, ktorý je  

prepracovaným dokumentom v zmysle aktuálnej legislatívy. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová finančná a majetková komisia MsZ  sa s predloženým 

materiálom oboznámila a odporúča ho schváliť. Súčasne navrhuje doplniť v  § 17 bod 3) : 

5%, § 19 bod 5) písm. s) 50%, a doplniť v § 19 bod 7) písm. c) ulice Námestie slobody, 

Maurerova ulica a Hlavná ulica. 

 Poslanec Ing. Klein – materiál je spracovaný dobre, nestihol ho však naštudovať, čo 

s existujúcimi zmluvami, finančná zábezpeka – depozit na 2 mesiace, výpovedná lehota je tri 

mesiace. Vyžaduje čas na schválenie. 

 Hlavná kontrolórka – bolo odporúčané zásady hospodárenia schváliť do konca 

novembra 2009. 

 JUDr. Skurka – zásady majú vnútorný charakter, je to odporúčanie pre mesto, aby 

zmluvy boli zosúladené v zmysle zákona. Zábezpeka je technická záležitosť. 

 Poslanec Jendruch - § 19, bod 7, písm.  c – nerozhoduje sám primátor? Suma 13 280 

€,  § 21 bod 8 – odpustenie dlhu do 3 500 €, dozvie sa o tom MsZ? 

 Primátorka mesta  – áno, nerozhoduje primátor sám, uvedená suma je bývala čiastka 

vo výške 400 000,-- Sk,  primátor informuje MsZ o odpustení dlhu. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – je to podstatný materiál, dlho sa na to čakalo, ale návrh 

neprešiel v iných komisiách, v obchodných spoločnostiach, kde je mesto jediným 

spoločníkom.  

 Primátorka mesta  – materiál bol doručený na predchádzajúce zasadanie, oproti 

ktorému boli  len niektoré úpravy. 

 JUDr. Skurka – rokovať s partnermi o zmluvách, ak nie sú schválené zásady,  ide sa 

v rámci zákona. Ak sa anuluje podnájomný vzťah, musí sa rokovať o zmluve s nájomcom. 

Rozdelenie  kompetencií je možné upraviť. 

 Poslankyňa Kozlová  v § 25 – kontrola zásad, nemajú tam byť aj poslanci? 

 JUDr. Skurka – právo majú poslanci v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

 Primátorka mesta  – mesto v súčasnosti sa riadi podľa zásad, ktoré stále platia, ale 

hlavne - pracuje sa podľa platnej legislatívy. Pre zjednodušenie práce sa prijímajú tieto 
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zásady, ak to preložíme, dostaneme sa do situácie, že tak ako doposiaľ nebol schválený štatút 

a rokovací poriadok, neschvália sa ani zásady.  

 JUDr. Skurka – terajšie zásady sú zastaralé, niektoré časti sú v rozpore so zákonom. 

Poslankyňa Ing. Perháčová predložila poslanecký návrh, v § 19 od.5) písm. 

s) doplniť  vo výške najmenej 50 %.  

Za poslanecký návrh Ing. Perháčovej boli  všetci prítomní 10 poslanci MsZ, 

v miestnosti neboli Dzimková a Ing. Ontko.  

Poslankyňa Ing. Perháčová predložila poslanecký návrh v § 19 bod 7), písm. c) 

doplniť  ulice Nám. Slobody, Maurerova ul., Hlavná č. 1.   

Za poslanecký návrh Ing. Perháčovej boli  všetci prítomní 10 poslanci MsZ, 

v miestnosti neboli Dzimková a Ing. Ontko.  

Poslanec Ing. Klein predložil poslanecký návrh v § 19, bod 5) písm. j) doplniť – 

zábezpeku minimálne v rozsahu úhrady nájomného za 3 mesiace.  

Za poslanecký návrh Ing. Kleina boli  všetci prítomní 10 poslanci MsZ, v miestnosti 

neboli Dzimková a Ing. Ontko.  

 JUDr. Skurka – v akom rozsahu sa uzatvárajú zmluvy, závisí do od veľkosti mesta. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 8, hlasovania sa zdržali MUDr. 

Hojstrič a Ing. Klien, v miestnosti neboli Ing. Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.18 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (ruší). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/K.1 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (ruší). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/K.2 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (žiada primátorku mesta). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/C.2 – viď pripojené pri zápisnici.  

 Poslanec MUDr. Hojstrič  – koľko má mesto uzatvorených zmlúv a v akej finančnej 

čiastke. Požiadal tieto údaje predložiť na zasadanie MsZ. 

 Primátorka mesta  – najväčší problém je s podnájomnou zmluvou s Nemocnicou 

a podnájomnou zmluvou  s Melódiou. 

 

7. Majetkové návrhy. 

 

 Prednosta MsÚ, požiadal Ing. Eriku Balážovú, referentku EO, aby uviedla  

a okomentovala jednotlivé majetkové návrhy. 

- predaj bytu č. 11 na treťom poschodí, ul. SNP č. 1050/1  v Krompachoch, p. Radovanovi 

Kozelovi, bytom Hlavná ul. 39, 053 42 Krompachy. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predaj bytu. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.15 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. Ontko, 

Dzimková (poveruje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/I.5 – viď pripojené pri zápisnici. 
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- predaj bytu č. 2 na prvom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, p. Petrovi 

Kubovčíkovi,  bytom Poštová ul. č. 2, 053 42 Krompachy. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predaj bytu. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.16 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. Ontko, 

Dzimková (poveruje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/I.6 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Maurerovej p. Richardovi Brejkovi, rod. 

Brejkovi, bytom  Hlavná ul. č. 39, 053   42 Krompachy,  za účelom majetkovo –    právneho 

vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predaj pozemku. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, p. Božene 

Priščákovej, rod. Sekerákovej, bytom Hlavná č. 24, 053 42 Krompachy,  za účelom 

majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predaj pozemku. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.2 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.2 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, p. Vladislavovi 

Probalovi rod. Probalovi a manželke Irene Probalovej, rod. Glonekovej, obaja bytom Štúrova 

č. 8, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku 

zastavaného garážou.   

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predaj pozemku. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 8, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, MUDr. Hojstrič,  nehlasoval Probala.(schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.3 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 8, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, MUDr. Hojstrič,  nehlasoval Probala (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.3 – viď pripojené pri zápisnici. 
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- predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, Ing. Jaroslavovi Schreiberovi rod. 

Schreiberovi a manželke Elene Schreiberovej rod. Ursínyovej, obaja bytom Maurerova č.1, 

053  42 Krompachy, za účelom  majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 

garážou.   

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predaj pozemku. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, MUDr. Hojstrič  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.4 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, MUDr. Hojstrič (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.4 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj  pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, Jánovi 

Wintzlerovi, rod. Wintzlerovi, a manželke Alžbete Wintzlerovej rod. Blahovskej, obaja bytom 

SNP č. 7, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku 

zastavaného garážou.   

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predaj pozemku. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, MUDr. Hojstrič  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.5 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, MUDr. Hojstrič (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.5 – viď pripojené pri zápisnici. 

 
- kúpa pozemku v k.ú. Krompachy, na ulici Sadovej – pre k.ú. Krompachy od 

spoluvlastníkov: 

- Štefan Kožár rod. Kožár, , bytom Stará cesta 873/16, 053 42   

  Krompachy,  

- Michal Kožár rod. Kožár, bytom Pod hájom 44/1945, 080 06  Prešov 

Ľubotice,  

- Viera Wessel rod. Kožárová, bytom Starovičky 97, okres Břeclav, 

Česká republika,  

- Ing. Igor Kožár, rod. Kožár,  bytom Jakobyho 1680/13, 040 01 Košice 

– Staré Mesto,  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča kúpu 

pozemku, ktorý je nevýhodný, toho času sa tam  nedá sa nič realizovať. 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, prostriedky na kúpu nie sú rozpočtované, 

nie je predložené rozpočtové opatrenie, z akých prostriedkov by sa to kúpilo. Na aký  účel? 

Potrebuje to mesto? 

 Primátorka mesta – nie je zabezpečená kanalizácia, pitná voda, je na zvážení 

poslancov, ako rozhodnú. 

 Zástupca primátorky mesta – ak chceme realizovať výstavbu v tejto lokalite, je 

potrebné pozemky odkúpiť od vlastníkov. Cena pozemkov sa môže zvýšiť.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh bol Barbuš, proti boli Ing. Perháčová, 

Ing. Kozlová, Ing. Klein, Samuel Čiasnoha, Probala, hlasovania sa zdržali MUDr. Hojstrič, 

Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Puchala, neboli prítomní Ing. Ontko, Dzimková, MUDr. Hojstrič  

(neschvaľuje). Návrh neprešiel. 
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 MsZ prijalo uznesenie č. 7/J.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- kúpu nasledovných nehnuteľností na ulici SNP v Krompachoch zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1152 pre k.ú. Krompachy: 

- pozemok, parcela C-KN 1689 – zastavané ploch a nádvoria 

o výmere 543 m
2
; 

- pozemok, parcela C-KN 1690 – záhrady o výmere 115 m
2
; 

- pozemok, parcela C-KN 1691 – záhrady o výmere 637 m
2
; 

- stavba rodiného domu s.č. 426 stojaca na parcele C-KN 1689  

od vlastníčky Oľgy Turčanyiovej rod. Gaľovej, bytom Inžinierska 

463/14, 040 11 Košice 

 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča kúpu 

pozemku. Je nedostatok  priestorov pre ZŠ SNP, je potrebné zriadiť triedy, alebo školskú 

jedáleň. Pokúsiť sa zo zdrojov získať prostriedky na  rekonštrukciu. 

 Hlavná kontrolórka  – finančné prostriedky nie sú rozpočtované, chýba rozpočtové  

opatrenie, dbať na dodržanie zákona o rozpočtových pravidlách. V prípade prestavby, aké sú 

náklady, nebudú neúmerne vysoké. Koľko bude tried, bude to postačujúce. Z akých 

prostriedkov sa uskutoční rekonštrukcia. Pozrime na súčasné aktivity mesta a finančnú 

spoluúčasť. Pozor, aby sme sa nedostali do ozdravného režimu. A hlavne - pre mesto je 

záväzný schválený Územný plán mesta – je zákonom. Čo sa uvažuje v danej lokalite – 

prekládka cesty. Je najlepším riešením kúpa tejto nehnuteľnosti? 

 Ing. Ján Znanec, vedúci OŠ – vykonaná bola obhliadka nehnuteľnosti, budova 

zvonku v dobrom stave, ale z vnútra je vo veľmi zlom stave. Potrebná je celková 

rekonštrukcia. Je dosť miestností, vzniknú priestory, ktoré by spĺňali  podmienky na 

vyučovanie. Zvážiť investíciu na kúpu a celkovú  rekonštrukciu. 

 Primátorka mesta  – deti na ZŠ SNP dostávajú suchú stravu, potrebné je  riešiť 

výdajňu teplých jedál. Je nedostatok priestorov v základnej škole, jedna trieda sa presúva na 

Zemanskú ul.  a jedna do ŠZŠ. Na budúci rok bude zase zvýšený počet detí. 

 Zástupca primátorky mesta  – v škole je dvojsmenná prevádzka, ak sa uzákoní 

predškolská výchova, deti nebude možné kam umiestniť. 

 Hlavná kontrolórka  – nie je proti tomu, samozrejme je potrebné riešiť kapacitu, ale  

kúpa tejto nehnuteľnosti je najvhodnejším riešením? Pozor aj na bezpečnosť detí pri 

prechádzaní cez cestu. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič  – v územnom pláne je preložka cesty, z bezpečnostného 

hľadiska nie je to rozumné. Je  vstup do priemyselnej zóny, ideálne by bolo, aby škola bola 

tam, kde je sú Rómovia. Je veľa voľných priestorov v múzeu, čo je vhodná lokalita pre 

Družstevnú ulicu. 

 Ing. Čupajová – územný plán je dokument, ktorý sa má dodržiavať. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha  – na Hornádskej ulici je budova bývalej nemocnice, 

využiť tieto priestory. 

 Poslanec Probala  – kúpi sa stará budova, ktorá sa musí rekonštruovať, vybudovať 

radšej prístavbu na výdajňu stravy. 

 Primátorka mesta  –  nevieme, či budú prostriedky na opravu, na  udržiavanie 

nehnuteľnosti. Návrh sa môže stiahnuť, ale medzi tým sa objekt môže predať. 

 Zástupca primátorky mesta – predložil  poslanecký návrh stiahnuť tento  bod 

z rokovania. 

Za predložený návrh z prítomných 10 poslancov MsZ boli 9, hlasovania sa zdržala Ing. 

Perháčová. Návrh prešiel. 
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 Primátorka mesta  – už niekoľko materiálov sa stiahlo z rokovania MsZ, ale na 

ďalšie zasadanie MsZ sa nepredložili a  neprekovali. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič  – rómska populácia je 20%, budeme vydieraní občanmi  zo 

SNP, ktorí budú chcieť predať svoje nehnuteľnosti kvôli rómom. 

 

- odňatie časti majetku – pozemku parcela C-KN 1039/2 o výmere 123 m
2
 a parcela    C-KN 

1039/3 o výmere 1 m
2   

odčlenené od parcely C-KN 1039 v zmysle geometrického plánu č. 

24/2011 zo dňa 6.7.2011, vyhotoveného Jánom Zemanom zo správy Materskej školy, Hlavná 

č. 3, 053 42 Krompachy, IČO: 35566451, zastúpenej Mgr. Lýdiou Medvecovou, riaditeľkou 

z dôvodu predaja týchto pozemkov.   

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.6 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. Ontko, 

Dzimková (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.6 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj dvojizbového bytu č. 4 na 1. poschodí v obytnom dome na ul. SNP 1050/1 

v Krompachoch súčasnému užívateľovi Jozefovi Hvizdošovi, prípad hodný osobitného      

zreteľa. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.7 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj bytu č. 4 na prvom poschodí, ul. SNP č. 1050/1  v Krompachoch, stojaceho na 

parcele KN 2848, p. Jozefovi Hvizdošovi, rod. Hvizdošovi a manželke Jane  Hvizdošovej rod. 

Mihalikovej, obaja bytom SNP č. 1, 053 42  Krompachy. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.8 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. Ontko, 

Dzimková (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.7 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytov v obytnom dome na ul. SNP č. 1050//1 

v Krompachoch. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh, ale zmeniť dátum z 2. 9. 2011 na 22. 8. 2011. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.17 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. Ontko, 

Dzimková (poveruje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.13 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj uvoľnených bytov vo vlastníctve Mesta  Krompachy a spôsob predaja majetku. 
 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 
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 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.11 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. Ontko, 

Dzimková (poveruje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/I.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Slovinskej, Vladimírovi Očvárovi, rod. 

Očvárovi, bytom Hlavná ul. č. 39, 053 42 Krompachy za účelom rozšírenia pozemku, ktorý 

bude slúžiť  na podnikateľské účely, za podmienky vytvorenia 7 parkovacích miest pre 

verejnosť na parcele C-KN 522.   

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.9 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.8 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj časti pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul.   Hlavnej, - spoločnosti STI, spol. s.r.o., 

Hlavná ul. č. 74, 053 42  Krompachy,  IČO: 00618900, zastúpenej konateľom spoločnosti   

Jánom Kovalčíkom,  za účelom rozšírenia pozemku, ktorý bude slúžiť na vybudovanie 

parkovacej plochy a garáže spoločnosti STI,   s.r.o. Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková navrhuje zvýšiť cenu na 

10,-- €, je to jej poslanecký návrh. 

 Za poslanecký návrh z prítomných 10 poslancov MsZ  za boli 8, hlasovania sa zdržali 

Ing. Kozlová a Samuel Čiasnoha. Návrh prešiel. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.10 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.9 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti (budovy)  tvoriace areál hnedého 

priemyselného parku na Hornádskej ulici   v Krompachoch: 

  - stavba s.č. 299 stojaca na parcele číslo 1889/53 – údržba, sklad, dielňa  

  údržby, plechový sklad - v prospech záložného veriteľa – Ministerstva 

hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, PhDr. Jurajom Miškovom v zastúpení 

Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Martinčekova 17, 821 01 Bratislava 

konajúcej prostredníctvom Mgr. Juraja Kiesela, povereného riadením.  

 Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, Ing. Kozlová  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.12 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, Ing. Kozlová (poveruje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/I.2 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- zámer prenajať pozemky v k.ú. Krompachy, na ul. Stará Maša za účelom vysporiadania si 

právneho vzťahu k užívaniu  pozemkov kde je zriadená záhrada žiadateľa p. Henricha 

Šmatláka a  spôsob nájmu uvedeného majetku. 
 Poslanec Probala - navrhuje vyhovieť tomuto návrhu. 
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 Zástupca primátorky mesta – navrhol neprenajať uvedené pozemky celkovo 

z dôvodu, že zahatal prístupovú cestu susedovi, prenajať len pozemok, kde má záhradu 

a zvieratá. 

 Prednosta MsÚ – nebol by problém, keby sa prekážka odstránila a bolo by možné 

prenajať celý pozemok.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča prenajať 

pozemok tak, ako je uvedené v návrhu.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, hlasovania sa zdržal Barbuš,  

v miestnosti neboli Ing. Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.13 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, hlasovania sa zdržal Barbuš,  

v miestnosti neboli Ing. Ontko, Dzimková (poveruje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/I.3 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

- zámer prenajať pozemky v k.ú. Krompachy na ul. Stará Maša – Povodňový dvor  za 

účelom vysporiadania užívania areálu povodňového dvora Povodiu Hornádu a Bodvy 

š.p. odštepný závod Košice a  spôsob prenájmu uvedeného majetku.   

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, hlasovania sa zdržal Barbuš,  

v miestnosti neboli Ing. Ontko, Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.14 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9, hlasovania sa zdržal Barbuš,  

v miestnosti neboli Ing. Ontko, Dzimková (poveruje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/I.4 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

 8. Súhrnná správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta 

 Krompachy k 30.6.2011.  

 

 Prednosta MsÚ, Emil Muľ, predložil písomnú súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl 

a školských zariadení na území mesta Krompachy k 30. 6. 2011, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predloženú správu. 

 Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, Rudolf Čiasnoha (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.2 – viď pripojené pri zápisnici. 

  

9. Správa o plnení rozpočtu mesta Krompachy k 30. 6. 2011. 

 

 Primátorka mesta predložila správu o plnení rozpočtu mesta Krompachy k 30. 6. 

2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že sa nepodarilo naplniť daňové príjmy 

a príjem za tuhý komunálny odpad. 

 Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia  – správa bola  prerokovaná 

v komisii MsZ finančnej a majetkovej. Rozpočet je zmenený rozpočtovými opatreniami, 

vyrovnanosť bola  prijatím úverov. Doposiaľ sa úver nečerpal. Na 42 b.j., sa vykrývalo 

z našich prostriedkov. Nezaplatené sú faktúry  najmä spoločnosti Brantner s.r.o.. 

 Poslanec Jendruch – nedoplatky za TKO sú vysoké, zvážiť zverejnenie neplatičov na  

www stránke mesta.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča, aby 

oznam bol zverejnený na www stránke, KROMSAT a úradnej tabuli, že neplatiči majú svoj 
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nedoplatok zaplatiť do určitého dátumu; až po tomto termíne bude na úradnej tabuli a stránke 

mesta  zverejnený zoznam neplatičov. Bol to poslanecký návrh. 

 Hlavná kontrolórka nedoplatky sú z predchádzajúcich rokov. Postupovať v zmysle 

zákona o účtovníctve. Upozornila vedúcich oddelení, aby v príjmovej aj výdavkovej časti pri  

plnení nad 100 % predložili  rozpočtové opatrenia, porušuje sa zákon. 

 Primátorka mesta  – zákon umožňuje obciam a mestám zverejniť zoznam neplatičov. 

Pre nás je limit, ak po 31. 12. má občan nedoplatok, je možné zverejniť zoznam. Neplatičov je 

veľa, najhoršie je to u tých, u ktorých nie je možné vymôcť nedoplatok, sú poberateľmi 

sociálnych dávok, nie je možné na to siahnuť. Pokiaľ sa nezmení legislatíva, sme bezmocní. 

V minulom roku boli vydané exekučné príkazy. Nájomníkom nie sú predlžované nájomné 

zmluvy, musí uhradiť nedoplatok, prípadne je spísaný splátkový kalendár. Nájomné zmluvy 

sú predlžované na 3 mesiace. V príjmovej časti bol veľký výpadok podielových daní 

v mesiaci máji a júni. 

 Za poslanecký návrh Ing. Perháčovej boli  všetci prítomní 10 poslanci MsZ. Návrh 

prešiel. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.3 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.3 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

 10. Návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta v Krompachoch 

 v roku 2011.  

 

 Primátorka mesta predložila návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta 

v Krompachoch v roku 2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Zástupca primátorky mesta predložil poslanecký návrh, aby  Stolnotenisovému 

oddielu bola udelená  cena mesta. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič  – je za to, ale doplniť dôvodovú správu. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča  udeliť 

vecnú cenu. 

 Poslanec Puchala – oceňuje aktivity pána Neubellera pre naše mesto. 

 Za poslanecký návrh zástupcu primátorky mesta boli  všetci 10 poslanci MsZ. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.20 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.21 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.4 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič  – všetci nominovaní boli správne navrhnutí. 
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 11. Návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2008 o príspevkoch na 

 čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

 Prednosta MsÚ,  predložil písomný návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch 

č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva, vzdelávania a športu odporúča schváliť 

predložený návrh. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh.  

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.2 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.11 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

 12. Návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2007 o zásadách 

 prenajímania mestských bytov v meste Krompachy. 

 

 Prednosta MsÚ, predložil písomný návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch 

č. 3/2007 o zásadách prenajímania mestských bytov v meste Krompachy, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

 Ing. Ján Ivančo, vedúci OSSaSV – hlavný dôvod predloženia doplnku  je, že bola 

zmena zákona a mesto uvádza svoje kritériá. 

 Poslanec Samuel Čiasnoha – komisia MsZ sociálna, zdravotná a bytová odporúča 

návrh schváliť, ustrážiť však, aby pri pridelení bytov sa nedostali tí, ktorí by tam nemali byť. 

 Primátorka mesta  – sú to nájomné byty. Nájomca musí mať vyšší príjem ako je  3 

násobok životného minima na osobu a aspoň jeden zo záujemcov musí  zamestnaný. 

 Ing. Ivančo je to pojem sociálneho bývania, ale nie sú to nízko štandardné byty. Je 

evidovaných asi 63 žiadostí. 5 žiadatelia sú občanmi mimo Krompách. Každý si môže dať 

žiadosť, ale musí zostať 1,1 násobku životného minima po odpočítaní zálohových platieb. Tí, 

ktorí spĺňajú podmienky, vybrať ich podľa určitého bodového hodnotenia. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.3 – viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.12 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

 13.Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 

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

následnej finančnej kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.6 – viď pripojené pri zápisnici. 
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 14.Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2011. 

 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu o činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.7 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

15.Rôzne: 

a) schválenie služobnej cesty primátorke mesta. 

 Primátorka mesta  ústne informovala o služobnej ceste do Ruska. Bola požiadaná 

generálnym riaditeľom Ing. Smaržíkom zúčastniť sa služobnej cesty za účelom rokovania  

s potenciálnymi investormi do nášho mesta. 

 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli Ing. 

Ontko, Dzimková, (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.22 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

 Poslanec MUDr. Hojstrič  predložil poslanecký návrh, aby  komisii MsZ  výstavby, 

životného prostredia a ochrany prírody boli predkladané  materiály týkajúce sa kúpy a predaja 

majetku mesta  a následne boli predložené  do finančnej a majetkovej  komisie MsZ. 

 Za tento poslanecký návrh boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

Ing. Ontko a Dzimková (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.24 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

 Poslanec MUDr. Hojstrič  požiadal, aby na októbrové zasadanie MsZ bola 

predložená správa, v ktorej budú vyčíslené príjmy z nájomných a podnájomných zmlúv. 

 Primátorka mesta  – kúpa a predaj majetku mesta sa dotýka aj komisie MsZ 

regionálneho rozvoja. 

 

16. Návrh na uznesenie. 

 

 Ing. Štefan Klein, predseda návrhovej komisie, predložil návrh na uznesenie zo 7. 

zasadania MsZ v Krompachoch. 

 

17. Diskusia. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – požiadala svojich kolegov poslancov MsZ o poskytnutie 

finančného príspevku pre klub mažoretiek, ktoré sa zúčastnia Majstrovstiev Európy 

v Taliansku v čase od  25.-28. 8. 2011. 

 Primátorka mesta – mesto poskytne finančnú čiastku z rozpočtu mesta vo výške 

200,-- €. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – na Lorencovej ul. bol umiestnený betónový skelet. Bol 

na to udelený súhlas?  Mostík na Lorencovej ul. je uzavretý a napriek tomu občania chodia po 

rúre vedľa mostíka, čo je veľmi nebezpečné. Kto dal súhlas na inštalovanie brán na Štúrovej 

ulici? 

 Primátorka mesta – dočasne bol umiestnený betónový skelet,  pán Riemer  mal ho 

v SEZe, musel ho však presťahovať. Ďalej je to potrebné riešiť. Mostík bol poškodený pri 

povodniach, drevená konštrukcia sa uvoľnila a statika mostika je narušená, vytvorila sa diera, 

Mostík sa opraví z povodňových prostriedkov.  Občania Štúrovej ulice  zrealizovali brány 

z dôvodu, že sa zakladali čierne skládky odpadu. V  r. 2009 sa vypratali čierne skládky, 
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minulý rok po povodniach neostalo nič, na jar už boli 3 kontajnery odpadu. Pri vyjadukte sa 

zhromažďujú deti. Občania z Jesenského aj Štúrovej ulice dostali kľúče od brán. Bude 

umiestnené dopravné značenie – slepá ulica.  

 Poslanec MUDr. Hojstrič – komisia výstavby  pripraví návrh na  5 garážových miest 

betónového skeletu, podobné toho istého charakteru, ako je už postavený. 

 Poslanec Jendruch – na cesta oproti Zemanskej ul. sú diery, ako pokračujú stavebné 

práce na ZŠ Zemanská ul.. 

 Primátorka mesta  – opravu oporného múru a cesty zabezpečuje  KSK Košice 

a uskutoční sa v  v septembri. 

 Ing. Štefan Ondáš, vedúci OV – triedy v ZŠ Zemanská ul. sú už pripravené, 

elektrikári dokončievali svoje práce. Uvažovať, čo s budovou bývalej školy na ul. M. Šprinca. 

 Poslanec Samuel Čiasnoha – v akom termíne sa uskutoční kontrolný deň na 

stavbách. Aké sú podmienky, aby záujemcovia postavili brány aj na iných uliciach. 

 Primátorka mesta  – kontrolný deň je v piatok o 9.00 hod. za účasti zástupcu 

zhotoviteľa. Ak je záujem o iný dátum, je potrebné sa dohodnúť.  Vstup na Štúrovu 

a Jesenského nie je zamedzený. Je to slepá ulica. 

 Poslanec Puchala – rázne a nekompromisne niečo urobiť s neplatičmi za psa.  

 Primátorka mesta  – vysporiadanie je možné  len zákonnou formou. 

 Mgr. Alfonz Kaľavský, náčelník MsP – v meste sa monitoruje, vykonávajú sa 

kontroly psov. Upomienky vlastníkom boli zaslané. Záznamy sú spísané. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – bývalá budova benzínovej  pumpy j e v hroznom stave, 

je to zlý dojem pri vstupe do Krompách. Pracovníci zamestnaní na aktivačné práce málokedy 

pracujú, len chodia. 

 Primátorka mesta  – vlastníkovi nehnuteľnosti benzínovej pumpy bola zaslaná výzva 

na odstránenie zostatku budovy, vlastník umiestnil tabule zákazu vstupu do objektu. Mesto na 

vlastné náklady zbúralo dom Valachovcov, prostriedky sa nám nevrátili. Môžeme požiadať 

o odstránenie stavby.  Máme 4 koordinátorov aktivačných prác, majú rozdelené rajóny, 

kontrolujú ich. Je ťažko ustriehnuť toľko ľudí. Sú porozdeľovaní po celom meste. 

 Prednosta MsÚ – systematickou prácou sa dosiahlo, že Krompachy sú čistejšie. 

U Rómov sa zvýšil záujem o prácu, potrebné je zlepšiť kontrolu, systém práce. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – upozorniť občanov na Hornádskej ul., aby deti neležali  

na ceste, hádžu kamene do áut – aby nehádzali, ... je to zlá vizitka. Športový areál neplní svoj 

účel na Maurerovej ul., vo večerných hodinách sa schádza mládež, robia krik. 

 Primátorka mesta – žiadne športové zariadenie v meste neslúži svojmu účelu. Veľmi 

málo deti to využívajú. Večný problém je s deťmi, ktoré pijú, fetujú, zvýšil sa vandalizmus 

v meste. 

 Zástupca primátorky mesta  – zvyšuje sa počet sťažnosti na cyklistov, ktorí jazdia 

po chodníkoch. MsP si to musí viac všímať. 

 Pani Pentráková, občianka mesta  – nie je presvedčená vysvetlením p. primátorky 

ohľadom brán na Štúrovej ulici. Väčšina obyvateľov to vníma, že si to ohradili niektorí ľudia 

zo Štúrovej ulice, tzv. smotánka. Nie je to riešenie, občania si skracovali cestu smerom na 

stanicu, do zamestnania. Preplnené sú kontajnery na plasty,  ako často sa vyprázdňujú. Na 

Lorencovej ulici počas víkendov v nočných hodinách sa schádza mládež, rušia nočný kľud. 

Vykonávať častejšie hliadky MsP. 

 Primátorka mesta  – vstup na Štúrovu ulicu nie je zabránený. Na Štúrovej ulici 

nebýva, vyprosí si, aby niekto rozprával, že je smotánka. Počas letných prázdnin sa 

kontajnery na plasty vyprázdňujú raz týždenne. Po telefonáte p. Pentrákovej upozornila MsP 

na rušenie nočného kľudu. MsP má 7 členov a štátna polícia má 37 členov. Je možné so 

sťažnosťou sa obrátiť aj na štátnu políciu. 



16 

 

 Róbert Golab, občan mesta  - už 1,5 roka žiada legálnou cestou povolenie na 

výstavbu garáže. Niekomu je umožnené na pozemok si postaviť betónový skelet. 

 Zástupca primátorky mesta – vytypovali sa pozemky na umiestnenie betónových 

skeletov, ktoré budú odpredávané v zmysle platnej legislatívy. Bude vypísaná súťaž, bude 

možné sa prihlásiť. Terajšie pozemky pod zastavanými garážami sa odpredávajú ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  

 Pán Golab – zase budú úspešní tí, ktorí majú viac peňazí. O pozemok žiadal a žiada 

legálnou cestou.  

 Primátorka mesta – pán Riemer má skelet umiestnený dočasne. Bude sa to musieť 

vyriešiť. Garáže, ktoré mali pán Biľ a Smaržík mali postavené pred 15 rokmi, boli zapísané na 

ich liste vlastníctva  ako garáže, ale na pozemku mesta, pričom mestu platili nájom za 

prenájom pozemku. Je veľa postavených garáži na pozemku mesta, ale nájom mestu sa 

neplatí a doposiaľ je to nevysporiadané.  

 Zástupca primátorky mesta – teraz bude možnosť prihlásiť sa do verejnej súťaže, za 

poskytnutú cenu môže byť pozemok váš.  

 Pán Golab – vrchnú bránu na Štúrovej ulici by sa mala zrušiť, spodná by mohla byť 

uzavretá, videl, ako sa tam vyváža odpad.  Mesto teraz opeknelo, je veľa lavičiek. 

 Primátorka mesta – poďakovala sa za pochvalu, ale konštatovala, že vandalizmus 

trvá. Z lavičiek sa už zobrali dosky. Sú ľudia, ktorí sa správajú macošsky.  

 Pán Golab – potrebné je opraviť chodník na Lorencovej ulici. 

 Primátorka mesta – bola už požiadavka od poslancov MsZ opraviť chodník na 

Lorencovej ulici. Mala to robiť firma, ktorá je akási likvavá. Na realizáciu plochy pri Agre 

prispieva Agro, aj Termokomplex s.r.o. Ak by to finančne vyšlo, chodník na Lorencovej ulici 

sa opraví ešte tento rok, ak nie, tak na budúci rok.  

 Poslanec Rudolf Čiasnoha -  prístrešok na odpad na Lorencovej ulici nie je 

uzamykateľný. 

 Primátorka mesta – áno, zatiaľ nie. Po kolaudácii sa musí uzamykať.  

   

18. Záver. 

 

 Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, poďakovala sa prítomným za účasť na 7. 

zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Pozvala na Dni mesta, ktoré sa 

uskutočnia v čase od 19.9. – 25.9.2011. Slávnostné zasadanie MsZ sa uskutoční dňa 23. 9. 

2011, kedy sa budú odovzdávať ceny mesta. Boli sme pozvaní do družobného mesta Nadlak. 

Zatiaľ o návštevu prejavil poslanec Rudolf Čiasnoha, zúčastniť sa môžu ešte 2 poslanci MsZ.  

Požiadala poslancov MsZ, aby sa prihlásili najneskôr do dvoch dní.  

 

 

V Krompachoch 17. augusta 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 : 

    Stanislav   BARBUŠ,  poslanec MsZ 

    Rudolf  ČIASNOHA, poslanec MsZ 
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