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Z Á P I S N I C A 
  

z 9.  zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra  2011 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 9. rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných 

bolo  11 poslancov MsZ, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič    

 Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle pozvánky 

s doplnením o bod rôzne. Za takto predložený návrh boli všetci prítomní poslanci. 

Program rokovania: 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Schválenie úveru na prefinancovanie výstavby infraštruktúry – obytné domy 42 b.j. 

– A1, A2. 

4. Schválenie podania žiadosti na doplnenie projektového zámeru v rámci schválenej 

LSKxP (Lokálna stratégia komplexného prístupu). 

5. Rôzne. 

6. Prijaté uznesenie č. 9. 

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Primátorka  mesta určila za overovateľov zápisnice poslancov MsZ Ing. Líviu  

KOZLOVÚ a Oľgu  DZIMKOVÚ,  za zapisovateľku Anna ČECHOVÚ. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 

 

 Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda – 

Stanislav BARBUŠ, členovia – Vladislav PROBALA a Ing. Štefan KLEIN. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Jendruch, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 9/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

3. Schválenie úveru na prefinancovanie výstavby infraštruktúry – obytné domy 42 

b.j. – A1, A2. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie úveru na prefinancovnie 

výstavby infraštruktúry – obytné domy 42 b.j. – A1, A2, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Ing. Jozef Krak, vedúci EO, okomentoval predložený návrh. Z dôvodu, že sa nevie 

ako bude mesto stáť finančne a ako sa bude splácať predchádzajúci úver, preto je doba 

splácania na 10 rokov. 
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 Poslanec Puchala – je to najšťastnejšie riešenie mesačné splácanie úrokov? 

 Poslanec Barbuš, zástupca primátorky mesta  – úverom zaťažujeme ďalšie tri MsZ. 

Ak budú finančné prostriedky, úvery sa  budú  splácať a môže sa investovať.  

 Poslankyňa Ing. Kozlová – je to veľké riziko. V meste je 40 bytov na predaj. Obsadia 

sa nové byty? Mladá rodina si radšej zoberie úver a nie nájomný byt. Bude veľký problém 

obsadiť tieto byty.  

 Primátorka mesta – mali byť zrealizované 4 bytové domy, z čoho mali byť 2 dané do 

osobného vlastníctva.  Ťažko povedať ako to bude  s obsadením. Na budúci rok už dotácia na 

výstavbu nájomných bytov nebude. Dotácia je zo ŠFRB, úver splácajú to nájomníci. Dotácia 

bola 25%, na začiatku roka sa plánovalo 500 000,-- € z vlastných zdrojov. Doposiaľ  sa 

financovalo do výšky 200 000,-- € zvyšok už nevieme uhradiť. Niečo sa použije ešte z fondu 

bývania. Čaká sa na vyplatenie dotácie, ktorá bude vyplatená, ak uhradíme prostriedky 

z vlastných zdrojov.  Predchádzajúce MsZ schválilo výstavbu nájomných bytov, aby mladé 

rodiny ostali v Krompachoch a aby mali zabezpečené bývanie. Je 100 žiadostí o prenájom 

bytu, z ktorých  je asi 60 reálnych. Pripravené je bývanie pre 40 rodín, od roku 1982 sa 

v meste nepostavili žiadne byty. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová  - v rozpočte bolo to plánované, ale aká bude situácia 

v decembri? Aká je výška záväzkov a neuhradené faktúry. 

 Primátorka mesta  – faktúra za regeneráciu sídiel nie je uhradená, sú obštrukcie na 

ministerstve. Dodatok k zmluve bol podpísaný  až teraz, aby my sme si mohli uplatniť 

dotáciu.  V novembri by sa mala uskutočniť platba zo štátu. 

 Ing. Krak – záväzok zo SEZ-u je z projektu, skresľuje celkove záväzky mesta.  

 Poslanec Puchala – za výstavbu  bytových domov boli bývali poslanci, ale zaviažu sa 

aj  ďalšie zastupiteľstva. 

 Poslanec Ing. Klein – marža je pevná? Odporúčal by skôr 6 mesačnú. 

 Ing. Krak – 6 mesačná je vyššia ako jednomesačná, je to ale  riziko. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ  sa týmto 

zaoberala, zhodli sa na úvere so SLSP, kde  boli najvýhodnejšie podmienky. 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko 

k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré je prílohou tejto 

zápisnice; podmienky sú splnené. Doplnila EURIBOR je priemerná úroková sadzba 

referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné 

prostriedky požičať. Určuje Európska centrálna banka a on stúpa, ide hore. Pre nás, pri 

rozhodovaní, je najdôležitejšie: aká je ročná percentuálna miera nákladov (na požiadanie 

banka poskytne) a je to vlastne to, čo ma to bude reálne stáť, čiže dá mi všetko čo to bude 

ročne stáť - zahŕňa sa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené 

s úverom. Túto informáciu – RPMN - má banka poskytnúť už pri ponuke úveru. V prípade, ak 

RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa úver v zmysle z. č. 129/2010 Z.z. za bezúročný 

a klient neplatí ani poplatky spojené s týmto úverom. Je možnosť vypočítať predpoklad koľko 

zaplatíme pri dohodnutom splácaní (a jeho dodržaní) - celkovo  koľko za poskytnutý úver 

zaplatíme. (zákon č. 264/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z.z. 

o spotrebiteľských úveroch). RPMN je číslo vyjadrené v %, ktoré umožňuje jednoduché 

porovnanie spotrebiteľských úverov, pôžičiek. Najvýhodnejší ten úver, ktorý má najnižšiu 

hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach. Treba zvážiť, či zoberiem 1 mesačný 

euribor , alebo 3 mesačný,... T.č. 1 mesačný je 1,367 %; 3 mesačný 1,588 %, 6 mesačný 1,788 

%. U SLSP, podľa môjho v tejto oblasti laického stanoviska, to vychádza naozaj najlepšie, 

oproti ostatným bankám. Ostatné banky majú buď vyššiu rizikovú prirážku, ale aj väčšie 

jednorazové poplatky, či pravidelne  mesačné a ročné poplatky. Treba určite rátať s tým , že 

úrok porastie, lebo podľa predpovedi ekonómov a analytikov porastie EURIBOR, čo sa už aj 
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deje. Takže aj skutočný náklad sa dá vypočítať len približne. Ale keď klesne, čo sa počas 10 

rokov tiež môže stať, je to výhoda v náš prospech. Aj keď SLSP ráta so 114 splátkami po 

2650 EUR + 559 EUR, je to vypočítané na 120 mesiacov. Takže pri zobratí úveru 300 000 € 

zo SLSP RPMN vychádza 3,58 %, takže celkové náklady 56 215,20 € (1 693 539,12 Sk), 

celkové prepočítané ročné náklady 5 621,52 € (169 353,91 Sk). Hlavná kontrolórka 

upozornila, že pri úvere, ktorý teraz mesto má a spláca, sa splátka istiny v tomto roku, 

i v predchádzajúcom, neuhrádzala. Pozor na preplatenie na úrokoch.  

 Ing. Krak – dlhodobo je najvýhodnejšie jednomesačný euribor.  

 Primátorka mesta  – ak nezaplatíme z vlastných zdrojov, prídeme o dotáciu na 

infraštruktúru. 

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh bolo 8, hlasovania sa zdržal 

Samuel Čiasnoha, proti bola Ing. Kozlová. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Probala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 9/B.1  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh bolo 8, hlasovania sa zdržal 

Samuel Čiasnoha, proti bola Ing. Kozlová. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Probala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 9/D.1  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Probala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 9/C.1  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie -

stanovisko HK). 
 

4. Schválenie podania žiadosti na doplnenie projektového zámeru v rámci 

schválenej LSKxP (Lokálna stratégia komplexného prístupu). 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie podania žiadosti na 

doplnenie projektového zámeru v rámci schválenej LSKxP , ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Miloš Grohregin, predložený materiál okomentoval.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová  - finančná a majetková komisia MsZ návrh prerokovala 

a odporúča ho schváliť. Je to výzva, ktorú sa  vyžaduje zaradiť do komplexnej stratégie: SEZ 

má viac vypracovaných projektov, každý je iný a nie je vždy potrebné ho zaradiť do 

komplexnej stratégie.  

 Poslanec Jendruch – bude to v pôvodnom objekte ? 

 Ing. Grohregin  – áno. 

 Poslanec Puchala – v prípade sankcie, kto bude zodpovedný? 

 Ing. Grohregin – zodpovedný je SEZ voči poskytovateľovi, mesto ako hlavný partner 

môže odstúpiť od zmluvy.  

 Primátorka mesta – pripravená bola zmluva, ktorá sa vrátila s tým, že mesto nebude 

zodpovedné. Ide to cez lokálnu stratégiu, využívajú sa všetky možnosti, aby to bolo takto 

zaradené ako napr.  rekonštrukcia  školy, zberný dvor, vzdelávanie, komunitné centrum. Sú 

vyčlenené prostriedky, ktoré sa doposiaľ nečerpali, preto je to zahrnuté do lokálnej stratégie. 

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Probala. 

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

 Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Probala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 9/B.3  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje - zmluva). 
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5. Rôzne.  

 

 Primátorka mesta informovala, že návrh na odsúhlasenie finančných prostriedkov: 

na nákup mantinelov na multifunkčné ihrisko a „Materiálno – technické zabezpečenie 

Mestského hasičského zboru“ je v kompetencii primátorky, preto tento návrh nie je potrebné 

odsúhlasenie mestským zastupiteľstvom.  

 Primátorka mesta predložila v písomnej forme zoznam podnájomných zmlúv, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. Nemocnica doposiaľ  nič neuhradila.  

 Poslankyňa Ing. Kozlová – aký je  podnájom od reštaurácie Melódia. 

 Primátorka mesta – došlo k predaju reštaurácie, najvyššie nájomné je od nájomcov 

z domu kultúry. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Probala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 9/C.2  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

6. Prijaté  uznesenie č. 9. 

 

 Poslanec Stanislav Barbuš, predseda návrhovej komisie, prečítal znenie uznesení z 9. 

zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

7. Diskusia. 

 

 Primátorka mesta ústne informovala o zasadaní mimoriadneho zasadania ZMOS-u. 

Podielové dane na budúci rok sa budú vypočítavať  zo súhrnu. V priemere by mali byť nižšie 

o 50,--  €  na jedného občana, čo by bolo likvidačné pre obce a mestá. Mesačne dostávame  

cca 5,1 mil. Sk, z toho 2,2 mil. je na chod školstva. Budú sa musieť navýšiť príjmy od 

občanov, daň z nehnuteľnosti, TKO, ostatné poplatky. Musia sa pripraviť VZN. Asfaltovanie 

ciest a chodníkov sú hradené z povodňových prostriedkov. Na cintoríne sa robí oprava  

chodníka z finančných prostriedkov firmy Brantner zo sponzorských prostriedkov. Pán 

Neubeller bude spolufinancovať kamery na mestskom cintoríne. 

 Poslanec Puchala – opraví sa chodník na Lorencovej ul.? 

 Primátorka mesta – mal by byť urobený ešte v tomto roku. Firma Asfalt nie je 

schopná robiť svoju prácu v stanovenom termíne. 

 

8. Záver. 

 

 Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, poďakovala sa prítomným za účasť na 9. 

zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 26.  októbra 2011 

Zapísala: Anna Čechová 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

               primátorka mesta 

 

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

     

   Oľga   DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ 

   Ing. Lívia KOZLOVÁ,   poslankyňa MsZ 
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