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Z Á P I S N I C A 
  

z 11.  zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra 2011 v kongresovej  

sále hotela Plejsy v Krompachoch 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 11. 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, zamestnancov mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné, prítomných bolo  11 poslancov MsZ, v miestnosti nebol Ing. Ľuboš 

Ontko. Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle pozvánky. Navrhla 

doplniť o bod informáciu o stave prác na evidencii pamiatok mesta a vypustiť bod - návrh 

VZN MsZ v Krompachoch č. /2011 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach. Za takto upravený návrh programu boli všetci 

prítomní poslanec MsZ. 

 

Program rokovania 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 14. decembra 2011. 

4. Informácia o stave prác na evidencii pamiatok. 

5. Majetkové návrhy. 

6. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 10/2011 o ochrane ovzdušia. 

7. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2011 o zásobovaní pitnou vodou. 

8. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Príloha č. 1, 2, 3, 4, 5.  

9. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 12/2011 o miestnych daniach na územím 

mesta Krompachy. 

10. Návrh VZN v Krompachoch č. 13/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 

11. Návrh Doplnku č. 12 k VZN MsZ v Krompachoch č. 2/1994 o predaji bytov 

a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy.  

     12.  Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2011,  ktorým sa vydáva   

      prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krompachy.  

     13. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2011,  ktorým sa upravujú  

            niektoré podmienky držania psov.  

     14. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 o poskytovaní  

 sociálnych   služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.   

     15. Návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy  

            na rok 2011. 

     16. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2012.  

     17. Informácia hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol. 

     18. Plán činnosti Hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2012. 



2 
 

     19. Plán investičných akcií na rok 2012. 

     20. Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Krompachy k Programovému rozpočtu  

            mesta Krompachy na roky 2012-2014.  

     21. Návrh Programového rozpočtu mesta Krompachy na roky 2012-2014. 

     22. Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na území mesta  

      Krompachy na rok 2012. 

     23. Návrh na menovanie konateľa za minoritných  vlastníkov v spoločnosti Brantner   

      Krompachy s.r.o.. 

     24. Návrh na odvolanie a voľbu člena komisie MsZ v Krompachoch zdravotnej,  

      sociálnej, bytovej a pre rómsku komunitu. 

25. Rôzne: 

 a) vydanie úplného znenia VZN MsZ v Krompachoch č. 2/1994 o predaji bytov  

          a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy; 

 b) odsúhlasenie zbierky pre materské školy; 

      c) informácia o personálnom audite; 

      d) informácia o Doplnku č. 8 k Organizačnému poriadku MsÚ; 

      e) Rozpočtové opatrenie č. 12; 

      f) informácia o záväzkoch mesta Krompachy. 

26. Diskusia. 

27. Záver. 

 

11..  UUrrččeenniiee  zzaappiissoovvaatteeľľaa  aa  oovveerroovvaatteeľľoovv  zzááppiissnniiccee..  

  Primátorka mesta za zapisovateľa zápisnice určila Annu ČECHOVÚ a za 

overovateľov zápisnice poslancov MsZ Samuela ČIASNOHU  a Vladimíra PUCHALU.  

22..  Voľba návrhovej komisie.  

  Primátorka mesta predložila návrh na voľbu návrhovej komisie v zložení - predseda : 

Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ, členovia Oľga DZIMKOVÁ a MUDr. Marián HOJSTRIČ.  

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

Ing. Kozlová, Ing. Klein, Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 11/A.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 14. decembra 2011. 

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

MsZ v Krompachoch k 14. decembru 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Uznesenie č. 

9/D.1 z 26. 10. 2011 je splnené, k podpisu dôjde v týchto dňoch. 

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

Ing. Kozlová, Ing. Klein, Ing. Ontko.  

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

 

4. Informácia o stave prác na evidencii pamiatok 

 

 Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o stave prác na evidencii pamiatok 

mesta Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Dr. Ladislav Skrak – požiadal poslancov MsZ, aby vstúpili  do pripomienkovanie, čo 

všetko by malo pribudnúť do pamätihodnosti. Osláviť dielo, osobnosť, čo ukázala doba. 

Vykonať obhliadku za účasti Pamiatkového úradu. Veľa laických síl, využiť túto možnosť pri 

pomoci zveľaďovania pamiatok. Komisia skompletizuje materiál a v máji až v júni sa 

vyhodnotí fotodokumentácia.  
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 Primátorka mesta sa poďakovala ie za prácu a za  účasť na dnešnom zasadaní MsZ.  

V Dome kultúry je výstava starých fotografií a dokumentačných kresieb. Zaujala ji literatúra 

z akých prameňov sa čerpalo. 

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

Ing. Kozlová, Ing. Klein, Ing. Ontko.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

5. Majetkové návrhy. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú 

prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Erika  Balážová, referentka EO, okomentovala jednotlivé majetkové návrhy. 

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

Adamovi Dunkovi, rod. Dunkovi,   bytom Kolinovce 108. 

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť, vznikli 

obavy, aby sa nenasťahovalo veľa rómskych obyvateľov.  

 Ing. Balážová – mal záujem o byt charity, ale predložil  žiadosť na byt na ul. SNP, 

nereagoval na výzvy, podmienky splnil. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli 8, hlasovania sa zdržali Ing. 

Perháčová, Dzimková, Jendruch, v miestnosti nebol Ing. Ontko (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli 8, hlasovania sa zdržali Ing. 

Perháčová, Dzimková, Jendruch, v miestnosti nebol Ing. Ontko (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

- predaj dvojizbového bytu č. 18 na štvrtom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, 

Michalovi Giničovi a Zuzane Giničovej rod. Čečotovej, obaja bytom Hlavná 15, Krompachy. 

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (schvaľuje). 

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

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (ukladá). 

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

 

- predaj pozemku zastavaného garážou a priľahlého  pozemku pri garáži v k.ú. 

Krompachy, v časti Dolina  Ing.  Jozefovi Krakovi, bytom Lorencova č. 6, 053 42 

Krompachy,  za  účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku  zastavaného  

garážou.  

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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- kúpa spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ z celku na nehnuteľnostiach v k.ú. 

Krompachy od Anny  Figľarovej rod.Flintošovej,bytom Maurerova 792/44, Krompachy. 

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Poslanec Puchala – je to reálna suma, je výhodná pre mesto. 

 Poslanec Barbuš – je to časť cintorína, môže sa stať, že to kúpi niekto iný. 

 Ing. Balážová – je to polovica výmery 367 m
2
, cena je za m

2
 je 4,-- €. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – cena je dobrá, ak by aj nebola dobrá, mali by sme to 

kúpiť. Navrhol odkúpiť aj druhú polovicu. 

 Primátorka mesta  – máme predkupné právo ako vlastníci jednej polovice. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.4 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.4 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

- odňatie časti majetku – objektu základnej školy na ul. Mikuláša Šprinca zo správy 

Základnej školy, Zemanská ulica č. 2,  053 42 Krompachy zastúpenej Mgr. Tatianou 

Tatarkovou, riaditeľkou základnej školy od 1.1.2012.   

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť, ako sa objekt využije v budúcnosti.  

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.5 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.5 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

- vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy  na predaj jednoizbového bytu v objekte na ul. Hlavnej 952/35 

v Krompachoch. 

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.6 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.6 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

- vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj trojizbového bytu v objekte na ul. Stará cesta v    

Krompachoch. 

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.7 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.7 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

- zámer predať pozemok na ul. SNP v Krompachoch za účelom rozšírenia ponuky služieb 

verejnosti v zmysle činnosti popísaných v obchodnom registri, spoločnosti KINREJAM s.r.o. 

Kluknava 108 a spôsob predaja majetku uvedeného v tomto  návrhu (podľa zák. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa 

za cenu  stanovenú znaleckým posudkom č. 9/2010 zo dňa 3.3.2010. 
 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – ak spoločnosť bude mať záujem o kúpu pozemkov 

smerom k mestskej polícii, umožniť im tento predaj. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.8 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.8 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

- zámer predať pozemok na ul. Štúrovej v Krompachoch (areál neštátnych zdravotných 

zariadení) za účelom výstavby chránenej dielne, Miloslavovi Masarykovi, nar. 7.9.1952, 

bytom Mlynská 3,   053 42 Krompachy a  spôsob predaja majetku uvedeného v tomto  návrhu     

(podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení)  formou:  

a) uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 5 €/m
2
 alebo 

b) obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

Pán Masaryk mal predložiť  štúdiu chránenej dielne,  riešenie prístupovej cesty. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková sa nevyjadruje. Až 

po predložení podnikateľského zámeru sa vyjadrí. 

 Poslanec Puchala – nestotožňuje sa s predloženým návrhom.  

 Poslanec MUDr. Hojstrič – komisia MsZ výstavby a životného prostredia, na predaj 

sú nehnuteľnosti, sú iné priestory a objekty určené na podnikateľské účely. 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka –prečo je za 5,-- €, keď  je to v centre. 

 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh – zámer predať pozemok, nebol 

nikto, hlasovania sa zdržali  všetci. Návrh neprešiel. (neschvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/K.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

- zverenie časti majetku do správy Materskej školy, Hlavná č. 3, 053 42 Krompachy, IČO: 

35566451, zastúpenej Mgr.  Lýdiou Medvecovou, riaditeľkou materskej školy.  

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli všetci.(schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.9 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli všetci.(ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.9 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

- podmienok obchodnej verejnej súťaže na podávanie  najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v k.ú. Krompachy (pri skládke Halňa) 

 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli všetci.(schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.18 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli všetci.(ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.19 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

6. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 10/2011 o ochrane ovzdušia. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 10/2011 

o ochrane ovzdušia, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.10 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ruší). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/E.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

7. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2011 o zásobovaní pitnou vodou. 

 

 Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 

3/2011 o  núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 
 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.4 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

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

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

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

 

8. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN v Krompachoch č. 11/2011 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.5 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.3-  viď pripojené pri zápisnici. 
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 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.12 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ruší). 

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

 

9. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 12/2011 o miestnych daniach na územím mesta 

Krompachy. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN v Krompachoch č. 12/2011 

o miestnych daniach na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.6 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.4 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.13 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ruší). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/E.3 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

10. Návrh VZN v Krompachoch č. 13/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN v Krompachoch č. 13/2011 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Krompachy,   ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.7 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.5 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.14 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ruší). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/E.4 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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11. Návrh Doplnku č. 12 k VZN MsZ v Krompachoch č. 2/1994 o predaji bytov 

a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy.  

 

 Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh Doplnku č. 12 k VZN MsZ 

v Krompachoch č. 2/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.9 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.6 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.15 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

12. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2011,  ktorým sa vydáva   

  prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krompachy.  

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN v Krompachoch č. 

1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krompachy a ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.10 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.7 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.16 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

13. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2011,  ktorým sa upravujú  

        niektoré podmienky držania psov.  

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN v Krompachoch č. 

4/2011, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  a ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

 Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

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

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.8 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.17 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

14. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 o poskytovaní  

        sociálnych   služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.   

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN v Krompachoch č. 

7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

 Poslankyňa Dzimková, komisia MsZ sociálna, zdravotná a bytová odporúča 

predložený návrh schváliť. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.8 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (uznáša sa). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.9 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/J.18 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

15. Návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy  

        na rok 2011. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení 

na území mesta Krompachy na rok 2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a mládeže, okomentoval 

predložený návrh.  

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.10 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

16. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2012.  

 

 Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh harmonogramu zasadaní MsZ 

v Krompachoch na rok 2012, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (schvaľuje). 

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

 

17. Informácia hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol. 

  

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu hlavnej 

kontrolórky o výsledku kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnila, že 95 % nedostatkov v kontrole inventarizácie  sa týka inventarizačných komisií. 

Zodpovednejšie  pristupovať k vykonaniu inventarizácii. 

 Poslanec Jendruch – inventarizácia v minulom roku bola urobená tak, ako za 

posledných 10 rokov nebola, za svoju komisiu môže ručiť, že ju robili zodpovedne. 
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 Hlavná kontrolórka – nedostatky sú číselného charakteru. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – predsedovia komisii zodpovedali za vykonanie 

inventarizácie, požiadala,  aby poslanci obdŕžali smernicu na vykonanie inventarizácie. 

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

Kozlová a MUDr. Hojstrič. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.12 -  viď pripojené pri zápisnici. 

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

Kozlová a MUDr. Hojstrič. (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/I.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

18. Plán činnosti Hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2012. 

 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomný návrh plánu činnosti 

hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

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

Kozlová, Ing. Ontko  a MUDr. Hojstrič. (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.12 -  viď pripojené pri zápisnici. 

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

Kozlová, Ing. Ontko  a MUDr. Hojstrič. (poveruje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/G.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

19. Plán investičných akcií na rok 2012. 

 

 Primátorka mesta predložil písomnej forme Plán investičných akcií na rok 2012, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Ing. Anna Čupajová,ved.odd.ÚP, prípr.invest. a VO okomentovala predložený návrh.  

 Primátorka mesta doplnila,  že  nevieme ako sa bude vyvíjať príjmová časť mesta, ak 

to bude tak, ako je to v rozpočte, tak sa budú realizovať niektoré projekty. Vyhlásených bolo 

málo výziev, ideme do každého projektu, ktorý je výhodný pre naše mesto. Definitívne sú 

Halňa a hnedý priemyselný park.  

 Poslanec Jendruch – písomne predloží návrh investičných akcií na budúci rok. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – chodník na Lorencovej ulici, rozšíriť parkovisko na 

Lorencovej ulici smerom k mostu. 

 Poslanec Puchala – nezabudnúť na chodník na Lorencovej ulici. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná komisia bola oboznámená s plánovanými 

investíciami, je to len najnutnejšie, ak budú možnosti je možné doplniť tento plán. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.13 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

20.  Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Krompachy k Programovému rozpočtu  

       mesta Krompachy na roky 2012-2014. 

 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta Krompachy k Programovému rozpočtu mesta Krompachy na roky 2012 – 

2014, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová - možno sa situácia zmení a bude viac finančných  

prostriedkov.  

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli 10, hlasovania sa zdržal MUDr. 

Hojstrič, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. (berie na vedomie). 
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 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.19 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

21.  Návrh Programového rozpočtu mesta Krompachy na roky 2012-2014.  
 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh Programového rozpočtu mesta 

Krompachy na roky 2012 – 2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Návrh rozpočtu bol  

predložený v predstihu, prerokovaný bol na pracovnom zasadaní MsZ a v príslušných 

komisiách MsZ. 

 Ing. Jozef Krak, vedúci EO  – návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a www stránke 

mesta, nebol predložený žiadny návrh zo strany občanov. 

 Poslanec Jendruch – zmenilo sa niečo oproti návrhu, ktorý bol predložený  na 

pracovnom rokovaní MsZ ? 

 Ing. Krak – nie. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – nevieme, čo nás ešte čaká v budúcom roku. Je za tvrdšie 

radikálnejšie opatrenia voči rozpočtu. Uvidíme koľko bude rozpočtových opatrení, bude 

dobre, čím ich bude čo najmenej. Koľko je nevyplatených dotácií pre spolky a organizáciám 

v tomto roku? 

 Ing. Krak – niečo je potrebné doplatiť futbalovému oddielu, ale ešte bude potrebné 

zaplatiť za elektrickú energiu a niečo doplatiť MŠK Pokrok Krompachy. 

 Primátorka mesta – príjmy z podielových daní sa podarilo vybrať, ale v roku 2012 

v príjmoch ideme na úroveň roku 2007,  

 Hlavná kontrolórka – kvôli príjmom boli prispôsobené aj výdavky. 

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

programový rozpočet. Rozpočtové opatrenia sa skôr týkali škôl. Upozorniť školy so 

skutočnosťou, šetriť. Viac využiť aktivačné činnosti. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli 10, hlasovania sa zdržal MUDr. 

Hojstrič, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.13 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli 10, hlasovania sa zdržal MUDr. 

Hojstrič, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.14 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli 10, hlasovania sa zdržal MUDr. 

Hojstrič, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. (konštatuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/F.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli 10, hlasovania sa zdržal MUDr. 

Hojstrič, v miestnosti nebola Ing. Kozlová. (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.14 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

22.  Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na území mesta  

 Krompachy na rok 2012. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh rozpisu finančných prostriedkov školám 

a školským zariadeniam  na území mesta Krompachy na rok 2012, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli 10, nehlasovala Ing. Perháčová, 

v miestnosti nebola Ing. Kozlová. (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.15 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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23. Návrh na menovanie konateľa za minoritných  vlastníkov v spoločnosti Brantner    

      Krompachy s.r.o.. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na menovanie konateľa na menovanie 

konateľa za minoritných vlastníkov v spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o., ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.16 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (žiada). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/H.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

24. Návrh na odvolanie a voľbu člena komisie MsZ v Krompachoch zdravotnej,  

sociálnej, bytovej a pre rómsku komunitu. 

 

  Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na odvolanie a voľbu člena 

komisie MsZ v Krompachoch zdravotnej, sociálne, bytovej a pre rómsku komunitu, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Dzimková, predsedníčka predmetnej komisie doplnila, že pán Marcel 

Kandrik sa odsťahoval do Prešova a komisia jednohlasne za členku komisie navrhla pani 

Annu Krakovú. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (odvoláva). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/CH.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (volí). 

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

 

25. Rôzne: 

 a) vydanie úplného znenia VZN MsZ v Krompachoch č. 2/1994 o predaji bytov  

          a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy. 

 

 Zástupca primátorky mesta ústne informoval o potreby vydať úplné znenie VZN 

MsZ v Krompachoch č. 2/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Krompachy z dôvodu, že je prijatých veľa doplnkov, pre je potrebné zosúladenie tohto VZN. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (žiada). 

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

 

 b) odsúhlasenie zbierky pre materské školy. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na odsúhlasenie zbierky pre materské 

školy v Krompachoch. 

 Poslanec Jendruch – ako sa zo zbierky rozdelia finančné prostriedky? 

 Primátorka mesta  – výťažok zo zbierky z punču bude rozdelené podľa počtu detí 

a prostriedky od rodičov účelovo pre jednotlivé zariadenia. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (schvaľuje). 
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 MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.17 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 c) informácia o personálnom audite. 

 

 Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o personálnom audite, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice.  

 Poslanec MUDr. Hojstrič – primátorka je skúsená manažérka aj  s prednostom MsÚ,  

nie je  možné urobiť personálny audit vo vlastnej réžii? Ak personálny audit vykoná niektorá 

firma, nebudú to zbytočne vyhodené finančné prostriedky?  Poučiť sa z iných miest, čo im to 

prinieslo. Neprinesie to asi požadovaný efekt. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – ponuky sú zarážajúce, potrebné vedieť referencie 

o firmách, je na zvážení, čo hovoril poslanec Hojstrič.  

 Ing. Krak – v rozpočte nie je schválený audit. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.15 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

      d) informácia o Doplnku č. 8 k Organizačnému poriadku MsÚ. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomnú informáciu o Doplnku č. 8 k Organizačnému 

poriadku MsÚ Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

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

Puchala. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.16 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 e) Rozpočtové opatrenie č. 12. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomnú informáciu o rozpočtovom opatrení č. 12, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice.  

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.17 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

      f) informácia o záväzkoch mesta Krompachy. 

 

 Ing. Krak ústne informoval o záväzkoch mesta. Obdŕžali sme finančné prostriedky za 

regeneráciu centra mesta, čo znamená, že sú vyriešené dlhy cca 400 000,-- €. Dnes prišli aj 

finančné prostriedky vo výške 1 510 000,-- € za hnedý priemyselný park, čím sa zbavíme dlhu 

voči SEZ-u. Toho času ťažko odhadnúť aké budú záväzky ku koncu roku, nevieme aké budú 

faktúry, podielové dane by mali byť  cca 5 mil. Sk. Musíme nechať prostriedky aj na január 

2012, nebude asi prebytok, asi sa prejde  so záväzkami do budúceho roka, ktoré sa budú týkať 

najmä vyplatenia miezd za december 2011. 

Sk. Musíme nechať prostriedky aj na január 2012, nebude asi prebytok, asi sa prejde  so 

záväzkami do budúceho roka. 

 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh všetci, v miestnosti nebola Ing. 

Kozlová. (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.18 -  viď pripojené pri zápisnici. 
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26. Diskusia. 

 

 Poslanec Jendruch – vyslovil poďakovanie všetkým za spoluprácu v roku 2011. 

Stretnutia s požiadavkami boli vyriešené bez závad. Aj v  roku 2012 v meste zachovať 

kultúru, šport. 

 Primátorka mesta – poďakovala sa  za účasť na dnešnom zasadaní, poďakovanie 

hosťom, vedúcim oddelení, prednostovi MsÚ, hlavnej kontrolórke. Zasadania mestského 

zastupiteľstva boli kultúrne, spolupráca v roku 2012 bola minimálne taká aká v tomto roku. 

Všetkým zaželala príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do Nového roku 2012 veľa 

zdravia, pracovných a osobných úspechov. 

 

 

27. Záver. 

 

 Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, ukončila 11. zasadanie  Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 14. decembra  2011 

 

Zapísala: Anna Čechová 

 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

               primátorka mesta 

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

     

   Samuel    ČIASNOHA, poslanec MsZ 

   Vladimír PUCHALA,   poslanec MsZ 

 

 

 

 

 


