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ZÁPISNICA 
z 18. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 22. augusta 2012 v malej zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 18. zasadania 

mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta, zamestnancov mesta. Požiadala, aby priebeh rokovania mohol byť nahrávaný 

na diktafón. S návrhom všetci prítomní súhlasili. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania 

schopné, prítomných bolo 9 poslancov MsZ. Ospravedlnila sa Ing. Kozlová 

 Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania s doplnením bodu vzdanie sa 

funkcie náčelníka MsP a v bode rôznom návrh organizačnej štruktúry. 

 Poslanec Puchala predložil návrh, v bode rôznom predloží ústnu  informácia o stave 

BHMK s.r.o.  S takto upraveným programom všetci súhlasili. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 22. augustu 2012. 

6. Majetkové návrhy. 

7. Návrh na odňatie majetku zo správy MŠ,  ZŠ a následne zverené do správy ZŠ. 

8. Informácia o likvidácii spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o.. 

9. Návrh nájomnej zmluvy na nebytové priestory – EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy. 

10. Schválenie zmlúv na zber, likvidáciu a technické služby s firmou Ekover s.r.o.. 

11. Vyňatie priestorov ZUŠ z nájmu spoločnosti Termokomplex s.r.o. 

12. Zverenie majetku mesta do správy ZUŠ – užívané priestory. 

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

Krompachy k 30. júna 2012. 

14. Správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2012. 

15. Návrh na úpravu rozpočtu ŠJ ZŠ Maurerova ul. 

16. Návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

17. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2012. 

Informácia z kontrolnej činnosti. 

18. Návrh zmien Zásad vykonávania finančnej kontroly. 

19. Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rady škôl a školských zariadení. 

20. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady škôl a školských zariadení. 

21. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2012. 

22. Rôzne: 

a) organizačná štruktúra; 

b) situácia  v spoločnosti BHMK s.r.o.. 

23. Diskusia. 

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

Primátorka mesta  určila za zapisovateľa Annu Čechovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov MsZ Samuela ČIASNOHU  a Rudolfa  ČIASNOHU. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 
 

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

Alžbeta PERHÁČOVÁ, členovia Igor JENDRUCH a Vladimír PUCHALA. 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

3. Interpelácie poslancov MsZ. 
 

 Nebola vznesená žiadna interpelácia. 

 

 

4. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 27. 06. 2012. 
 

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

uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 22. augustu 2012, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.1 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

5. Informácia o vzdaní sa funkcie. 

 

 Primátorka mesta predložila ústnu informáciu o vzdaní  sa funkcie náčelníka MsP 

v Krompachoch. Mgr. Alfonz Kaľavský písomne požiadal o vzdanie sa funkcie.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.8 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/F.1 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

6. Majetkové návrhy. 

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

prílohou tejto zápisnice.  

            Ing. Erika Balážová, poverená vedením majetkové oddelenia a regionálneho rozvoja, 

jednotlivé návrhy bližšie uviedla. 

6.1. Schválenie predaja uvoľneného bytu č. 29, v bytovom dome na ulici SNP č. 1 

v Krompachoch. 



3 

 

           Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča návrh schváliť.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.1 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.1 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6.2. Darovanie pozemku na futbalovom ihrisku v Krompachoch, ul. SNP od Ing. Jána 

Biľa, J. Barča Ivana 9, Krompachy. 

            Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča návrh schváliť.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.2 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.2 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6.3. Kúpa bytu č. 18 na Lorencovej ulici č. 12 v Krompachoch od Vojtecha Nedzeľu, 

bytom Lorencova 12, Krompachy. 

           Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča návrh schváliť.  

           Poslanec Puchala je sklamaný zo stanoviska finančnej komisie. Nevie aký je zámer, 

ale kúpu spochybňuje. Finančné prostriedky sú nevyužité, sú iné spôsoby ako ich využiť. 

BHMK s.r.o. nemá finančné prostriedky na vyplácanie preplatkov. 

           Poslankyňa Ing. Perháčová – byt je umiestnený v DOS a v budúcnosti sa môže 

využiť pre dôchodcov. 

           Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – nespájať tieto dve veci – sociálna situácia 

a riešenie preplatkov v BHMK. Sociálna situácia v meste je, že na umiestnenie v DOSe bude 

potrebných viac priestorov, ľudia budú potrebovať služby a výhodné je, aby DOS bol 

v jednom objekte. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 7, proti bol Puchala, 

hlasovania sa zdržala Dzimková. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.3 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 7, proti bol Puchala, 

hlasovania sa zdržala Dzimková. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. 

Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.3 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6.4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu v rodinnom dome na 

Maurerovej ulici č. 15 v Krompachoch. 

           Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča návrh schváliť.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli 9. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Kozlová. Nehlasoval Ing. Klein. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.4 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli 9. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. Nehlasoval Ing. Klein. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.4 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

6.5. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu na Hlavnej ulici č. 35 

v Krompachoch   (bývalá Charita). 

            Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča návrh schváliť.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 8. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. Nehlasoval Ing. Klein. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/.5 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 8. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. Nehlasoval Ing. Klein. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.5 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

6.6. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj troch dvojizbových  

a jedného jednoizbového bytu v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

            Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča návrh schváliť.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 8. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. Nehlasoval Ing. Klein. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.6 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 8. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. Nehlasoval Ing. Klein. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.6 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

6.7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu bývalej MŠ na 

Trangusovej ulici v Krompachoch. 

            Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča návrh schváliť.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 8. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. Nehlasoval Ing. Klein. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.7 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 8. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. Nehlasoval Ing. Klein. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.7 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6.8. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebného pozemku na ulici SNP 

v Krompachoch. 

            Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, 

komisia odporúča návrh schváliť.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.8 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.8 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6.9. Zámer predať časť pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch za účelom 

vybudovania parkovacích miest a garáží. 

            Ing. Balážová – komisia MsZ  výstavby neodporúča predať pozemok, odporúča, aby 

ho aj naďalej využívala MŠ. 

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

s vyjadrením komisie výstavby. 

            Poslanec Jendruch – žiada, aby riaditeľka MŠ predložila písomné stanovisko 

k predloženému návrhu. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh bol Rudolf Čiasnoha, proti boli 

Ing. Klein, Ing. Ontko, Ing. Perháčová,  hlasovania sa zdržali Dzimková, Samuel Čiasnoha, 

Jendruch, Probala. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala, Barbuš. 

Návrh neprešiel. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/I.1 - viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

6.10.   Zámer predať pozemok na ulici Mlynskej v Krompachoch za účelom stavby 

garáže. 

            Ing. Balážová – komisia MsZ  výstavby neodporúča predať pozemok.                        

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

s vyjadrením komisie výstavby. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh nebol nikto, proti boli všetci.  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala, Barbuš. 

Návrh neprešiel. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/I.2 - viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

6.11. Zámer predať pozemok na ulici Banskej v Krompachoch za účelom zriadenia 

parkovacích miest. 

            Ing. Balážová – komisia MsZ  výstavby neodporúča predať pozemok.    

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

s vyjadrením komisie výstavby. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh nebol nikto, proti boli všetci.  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

Návrh neprešiel. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/I.3 - viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

6.12. Zámer predať časť pozemku na ulici Maurerovej v Krompachoch pod 

bezbariérovým vstupom do bytu. 

             Ing. Balážová – komisia MsZ  výstavby neodporúča predať pozemok, odporúča 

prehodnotiť výšku nájmu.    

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

s vyjadrením komisie výstavby. Výška nájmu bola prehodnotená, je adekvátna. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh nebol nikto, proti boli 8, 

hlasovania sa zdržala Dzimková.  V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

Návrh neprešiel. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/I.4 - viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 
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6.13. Zmena Uznesenia MsZ č. 13/E.5 – kúpa pozemkov na futbalovom ihrisku. 

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

s návrhom uznesenia. 

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

MUDr. Hojstrič,  Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.10 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.10 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6.14. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre 

Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice. 

            Primátorka mesta – prečo je to bezodplatne. 

            Ing. Balážová – je to v zmysle zákona a je to vo verejnom záujme. 

            Primátorka mesta – s Východoslovenskou distribučnou bude rokovať o inej 

možnosti. 

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

s návrhom uznesenia. 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.11 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.11 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6.15. Zámer prenájmu časti objektu základnej školy na ul. M. Šprinca za účelom 

zriadenia detských jaslí. 

            Poslanec Jendruch – ten pán je Krompašan? Sú v objekte nejaké aktivity? Budú 

veľké náklady na prevádzku. 

            Primátorka mesta – nie, manželku má z Krompách, v objekte nie sú žiadne aktivity. 

Pri zriadení jaslí, je mesačná dotácia zo štátu na prevádzku. S dodávateľmi (energia, teplo, 

voda, apod.) bude mať uzatvorené zmluvy on. 

            Poslankyňa Ing. Perháčová – na finančnej komisii sa hovorilo o tom, či sa objekt 

nedá využiť na iné účely, napr. presťahovať CVČ, alebo zriadiť MŠ aj s jasľami. Zložité bude 

prenajať ostatné  priestory. 

             Poslanec Ing. Klein  – je to  kultúrna pamiatka a pri zveľaďovaní má určité výhody 

zo štátu, napríklad úľavy na daniach. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 7, hlasovania sa zdržali Ing. 

Perháčová a Jendruch. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.9 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli 7, hlasovania sa zdržali Ing. 

Perháčová a Jendruch. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.9 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

7. Odňatie majetku mesta Krompachy zo správy ZŠ na Maurerovej ulici, ZŠ na ul. SNP, 

Materskej škole na Robotníckej ulici a Materskej škole na ul. SNP v Krompachoch. 

 

             Ing. Erika Balážová, predložila písomný návrh na odňatie majetku mesta 

Krompachy zo správy ZŠ na Maurerovej ulici, ZŠ na ul. SNP, Materskej škole na Robotníckej 
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ulici a Materskej škole na ul. SNP v Krompachoch a zároveň následne zverenie do majetku 

ZŠ  s materskou školou Maurerova ul. a ZŠ  s materskou školou SNP ul. v Krompachoch, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ odporúča 

predložený návrh schváliť.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.12, 13, 14, 15, - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje 

odňatie). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.12, 13, 14, 15 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Puchala. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/E.1,2 - viď pripojené pri zápisnici (zveruje). 

  

 

7. Informácia o vstupe spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o. do likvidácie. 

 
            Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o vstupe spoločnosti Brantner 

Krompachy s.r.o. do likvidácie, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

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

Puchala.  V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová,. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.2 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

8. Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnostiach vo 

vlastníctve mesta Krompachy spoločnosti Ekover s.r.o., Spišské Vlachy.  
 

             Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh nájomnej zmluvy na 

prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Krompachy 

spoločnosti Ekover s.r.o., Spišské Vlachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

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

schváliť.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.18 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.16 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

9. Schválenie zmlúv na zber, likvidáciu a technické služby s firmou Ekover s.r.o.. 
 

             Primátorka mesta  – predložila v písomnej forme zmluvy na zber, likvidáciu 

a technické služby s firmou Ekover s.r.o., ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Sú také, aké boli 

s fi Brantner Krompachy s.r.o. Od nového roku budú predložené nové zmluvy. 

            Ing. Jozef Perháč, konateľ spoločnosti Ekover s.r.o. – ceny išli o 5% dole a sú 

uvedené s DPH. 

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

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.16, 17 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

10. Dodatok č. 16 k Zmluve o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou 

Termokomplex, s.r.o. Krompachy. 
 

            Ing. Balážová, predložila písomný návrh Dodatku č. 16 k Zmluve o nájme 

nebytových priestorov so spoločnosťou Termokomplex s.r.o. Krompachy, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.19 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/H.1 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

11. Zverenie majetku mesta Krompachy do správy Základnej umeleckej škole na 

ulici Námestie slobody s.č. 88 v Krompachoch. 
 

            Ing. Balážová, predložila písomný návrh na zverenie majetku mesta Krompachy do 

správy Základnej umeleckej škole na ulici Námestie slobody s.č. 88 v Krompachoch, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.20 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.17 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

12. Správa k plneniu rozpočtov škôl a školských zariadení k 30.6.2012. 
 

           Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomnú správu k plneniu rozpočtov škôl 

a školských zariadení k 30.6.2012, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

           Poslanec Jendruch – komisia MsZ  školstva, kultúry, mládeže a športu, správu  

prerokovala a odporúča ju mestskému zastupiteľstvu schváliť. 

           Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková  správu prerokovala 

a odporúča ju schváliť.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.3 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

 

13. Správa  o plnení programového rozpočtu za I. polrok 2012. 
 

            Primátorka mesta predložila písomnú správu o plnení programového rozpočtu mesta 

Krompachy za I. polrok 2012, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  
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            Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková  správu 

prerokovala a odporúča ju schváliť.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.4 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

14. Návrh na úpravu rozpočtu školskej jedálne Základnej školy, Maurerova 14, 

Krompachy. 
 

              Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKMaŠ, predložil písomný návrh na úpravu rozpočtu 

Školskej jedálne Základnej školy, Maurerova ul. v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. Doplnil, že  podlaha je urobená, pripravené je maľovanie, od budúceho týždňa sa 

budú inštalovať prístroje a  k 1.9. 2012 bude školská jedáleň pripravená. 

             Poslanec Jendruch – komisia MsZ  školstva, kultúry, mládeže a športu, návrh  

prerokovala a odporúča ho  schváliť. 

             Poslanec Puchala – kto realizoval rekonštrukciu. 

             Ing. Znanec  – zhotoviteľ bol vybraný na základe ponúk, rekonštrukciu vykonala fi 

Milanko. 

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

schváliť.  

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.21 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

15. Návrh Doplnku č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy  

č. 7/2011  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby. 
 

            Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh  Doplnku č. 3   

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 7/2011  o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

            Poslankyňa Dzimková, predsedníčka komisie MsZ sociálnej, zdravotnej a bytovej, 

komisia odporúča predložený návrh schváliť, ale zároveň odporúča vysvetliť v DOSe, prečo 

sa zvyšuje poplatok za pranie. 

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

schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.5 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/D.1 - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/G.18 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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16. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. 

polrok 2012. 

 

             Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu z kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2012, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

Súčasťou je aj Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej 

činnosti, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  V zmysle poslaneckého návrhu bolo do kontrolnej 

činnosti doplnené vykonať kontroly v troch obchodných spoločnostiach a jednom združení.   

Na základe poverení boli vyzvané 2 spoločnosti o predloženie dokladov, ale ani jedna 

spoločnosť ich nepredložila. Konateľ spoločnosti EKOVER s.r.o. sa ospravedlnil, že pre 

pracovnú zaneprázdnenosť ich nemohol predložiť. Správkyňa konkurznej podstaty v Centrum 

s.r.o. písomne oznámila, že nemá žiadne podklady, spoločnosť nedisponuje žiadnym 

majetkom,  pohľadávky, ktoré má  mesto, už ich neuvidí. Z prehľadu, ktorý si hlavná 

kontrolórka urobila z podkladov predložených spoločnosťami na mestské zastupiteľstvo od r. 

2007 – 2011, boli zistené nedostatky. Tento materiál však nie je podkladom pre vykonanie 

kontroly. Z podkladov ekonomického oddelenia sa čísla  nezhodujú. Odporúča aj mestu ku 

koncu roka odobriť pohľadávky z obchodné styku vo všeobecnosti, postup podľa obchodného 

a občianskeho zákonníka. Vyjadriť sa, čo ďalej, keďže konatelia nepredložili doklady ku 

kontrole, čo sa doposiaľ nestalo. Mesto neeviduje pohľadávky voči PO WOPAX a SEZO 

Spiš. 

         Poslanec Ing. Klein – Centrum s.r.o. – sudca zvolal veriteľov, ktorí sa prihlásili 

a oznámil, že exekúcia nemá význam, lebo spoločnosť nemá majetok, spoločnosť sa ruší 

výmazom. Záväzky voči mestu nesedeli, ale bolo to v minulosti. Posledný záväzok bol 

odsúhlasený a sedel. Určená je dočasná správkyňa konkurznej podstaty, ak súd rozhodne 

o správkyni, doklady musí predložiť. 

         Hlavná kontrolórka – doklady môže žiadať aj od konateľov, žiadala ich, no 

nepredložili. 

           Poslanec MUDr. Hojstrič – Ekover s.r.o. dodá podklady? 

           Hlavná kontrolórka  – konateľ sa mal tohto týždňa zastaviť, ale  neprišiel. Ona sa 

nebráni žiadnej kontrole, ale čo chceme vedieť, dosiahnuť, čo nám prinesie? V obchodných 

spoločnostiach sú dozorné rady, ktoré v prvom rade majú vykonávať kontrolu v zmysle 

obchodného zákonníka. Pri zadávaní predmetu kontroly zvažovať, čo chceme v obchodných 

spoločnostiach kontrolovať. 

           Primátorka mesta – do akého dátumu predloží podklady konateľ spoločnosti Ekover 

s.r.o.? 

    Ing. Jozef Perháč, konateľ spoločnosti Ekover s.r.o,  predloží ich do 31.8.2012. 

 Poslanec Ing. Klein – trápil sa niekoľko rokov, podklady neboli predkladané, 

konatelia si robili čo chceli. 

 Poslanec Puchala – je smutné pre občana, že výsledky kontroly zostanú tabu. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.6 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie - 

správu). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.7 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie - 

informáciu). 
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17. Návrh zmien Zásad vykonávania finančnej kontroly. 

 
            Hlavná kontrolórka, predložila písomný návrh zmien Zásad vykonávania finančnej 

kontroly, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Organizácie sú povinné spracovať vlastné 

Smernice vykonávania finančnej kontroly. 

            Poslanec Jendruch – čl. 8 – pokuty, je to ošetrené zákonom. Upozorniť organizácie, 

aby si spracovali zásady. 

            Hlavná kontrolórka je to v zmysle zákona. 

             Poslankyňa Ing. Perháčová – kto bude znášať finančný postih, ak organizácie 

nebudú  mať schválené svoje smernice. 

             Poslanec Ing. Ontko – neplatí to pre organizácie, ktoré dotuje mesto? 

             Primátorka mesta – nie, je to pre rozpočtové a príspevkové organizácie. 

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

Barbuš. V miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.22 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

18. Návrh na odvolanie členov rady školy za zriaďovateľa. 
 

           Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na odvolanie členov rady školy za 

zriaďovateľa, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Návrh je predložený z dôvodu zmien 

subjektov. 

            Poslanec Jendruch – komisia MsZ kultúry, vzdelávania a športu odporúča návrh 

schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.10 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Návrh na delegovanie členov rady školy za zriaďovateľa. 
 

           Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na delegovanie členov rady školy za 

zriaďovateľa, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Návrh je tvorený podľa kľúča. 

           Poslanec Jendruch – komisia MsZ kultúry, vzdelávania a športu odporúča návrh 

schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/ - viď pripojené pri zápisnici (deleguje ZŠ a MŠ SNP). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.23 - viď pripojené pri zápisnici (deleguje ZŠ a MŠ 

Maurerova). 

 

20. Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2012. 
 

            Prednosta  MsÚ predložil písomný návrh na úpravu škôl a školských zariadení na rok 

2012, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

            Poslanec Jendruch – komisia MsZ kultúry, vzdelávania a športu odporúča návrh 

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

schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti nebola 

Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.24 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

21. Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch 

účinného od 1. septembra 2012. 
 

 

             Prednosta  MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku 

Mestského úradu v Krompachoch účinného od 1. septembra 2012, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

            Poslanec Ing. Klein – nie je to unáhlený stav? Je zlá bezpečnostná situácia  na okraji 

mesta. Berie to ako dočasnú zmenu. 

            Poslanec MUDr. Hojstrič – zle sa to počúva, že sa stav členov mestskej polície 

znižuje. Čas ukáže, či je to dobrý krok. Počas týchto dvoch mesiacov, asi MsP nebola celkom 

funkčná. 

           Poslanec Jendruch – znížením stavu sa asi práca nezefektívni. 

           Poslanec Puchala – v zásade súhlasí s predrečníkmi, pohybujú sa tam, kde nie je 

problém, vyhýbajú sa zásahom. Je tu silná zložka štátnej polície, viac ju využiť. Nie sú nútení, 

aby robili dobre. 

           Poslanec MUDr. Hojstrič – páka na štátnu políciu nie je.  

           Primátorka mesta – ak nebudú cítiť obavy o miesto, práca sa neskvalitní, je to aj 

názor občanov. 

           Poslanec Ing. Klein – cez aktivačné práce zamestnať ako hliadku. 

           Primátorka mesta  – sú zriadené rómske hliadky, podporené ministerstvom vnútra. 

Využíva sa tento inštitút. 

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

MUDr. Hojstrič a Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/C.25 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

22. Informácia o stave BHMK s.r.o. k 22.8.2012. 
 

           Poslanec Puchala predložil ústnu informáciu o stave spoločnosti BHMK s.r.o., ktorá 

sa nachádza vo veľmi zlom finančnom  rozpoložení. Z  vyúčtovania za r. 2011 dlhujú peniaze 

ľudom vo výške 230 000,-- € na preplatkoch, zároveň  eviduje nedoplatky. Bez pomoci mesta 

si nevie pomôcť, je to voči občanom nekorektné. Navrhol z fondu rozvoja bývania  uvoľniť 

prostriedky na vyplatenie prostriedkov občanom mesta. 

           Primátorka mesta – požiadala pracovníčku ekonomického oddelenia, aby sa vyjadrila 

k možnej finančnej pomoci. 

            Pani Anna Breznayová -  v priemere mesačne dostávame 150 000,-- € podielové 

dane,  minule to bolo 35 000,-- €,  náš príjem neumožňuje prispieť BHMK, nie je s tým 

počítané ani  v rozpočte. Z fondu rozvoja bývania nie je možné, neumožňuje to ani zákon,  

môže byť pôžička a do konca roka sa prostriedky musia vrátiť. 

           Primátorka mesta – situácia je zlá, vieme poskytnúť 53 000,-- € na vykrytie 

daňových pokút, ktoré neboli uhradené od r. 2004. Dotácie v roku 2009 bolo 5 mil. Sk, ale 

momentálne 140 000-€  na preplatky, ktoré má  zaplatiť BHMK, mesto nemá. Má sa zatvoriť  

MsÚ, vypne sa elektrická energia, zatvoria sa školy? Ľudia neplatia dane  za komunálny 
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odpad, mesto sponzoruje. Právnikom sa zasielajú podklady na exekúcie. V septembri 2012 sa 

zvolá mimoriadne zasadanie MsZ k spoločnosti BHMK s.r.o.. Od 1.10. 2012 správu bude 

zabezpečovať bytové družstvo, od 1.1.2013 sa ľudia rozhodnú o správcovi. V takejto situácii 

bude mesto na vykrytie strát BHMK s.r.o. zobrať úver. V pondelok konatelia sa stretnú aj so 

zamestnancami. Ak sa príjme uznesenie o finančnej výpomoci,  je to na zvážení poslancov, 

ale  takého uznesenie nepodpíše. 

            Hlavná kontrolórka – v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

ako aj rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zákon ukladá na čo sa môžu finančné  

prostriedky použiť, čo musí byť dodržané, týka sa aj podmienok zobratia úveru. 

            Poslanec Puchala – ako občan by bol nespokojný, že nedostane preplatok. Nevadí 

mu, aby BHMK s.r.o. išlo do konkurzu. Ľudia, ktorí platili majú nárok na svoje peniaze. 

            Primátorka mesta – v r. 2009 bol  navrhnutý spôsob ozdravenia spoločnosti, rútilo sa 

to záhuby, bol nový konateľ, ale veci sa nezvládli. Sú dozorné rady, nekonali, nezasadali, 

pričom sú kontrolným orgánom. 

            Poslanec Puchala – spoločnosť disponuje aj pohľadávkami, ale prichádzajú pomaly, 

či sa vôbec podarí ich vymôcť. 

           Poslanec Jendruch – boli asi zle nastavené zálohové platby. Každé volebné obdobie 

sa pre spoločnosť bral úver. 

           Poslanec Puchala – boli umelo navýšené, správca musí ovládať ako nastaviť platby 

a za správu 6,-- € je málo. 

           Primátorka mesta – BHMK s.r.o. má na to program, ktorý nevyužíva. 

           Ing. Miroslav Polnišer, riaditeľ spoločnosti BHMK s.r.o.  – zálohové platby v roku 

2008 boli nízke, čím vznikli  vysoké nedoplatky. V roku  2011 boli daňové úhrady, ktoré 

položili spoločnosť. 

           Primátorka mesta  – penále pre daňový úrad boli vo výške 137 tis. €, 53 tis. €  dalo 

mesto, ostalo 70 tis. € na daňových dlžobách, tak chýba 70 tis. a nie 220 tis. €. 

           Poslanec Barbuš – ďalšie preplatky vznikajú v tomto roku, nie je uhradená faktúra 

Temokomplex-u s.r.o. 

           Ing. Polnišer – bolo vyššie čerpanie fondu na opravu bytových domov. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Jendruch, Ing. Klein a Ing. Kozlová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 18/B.9 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

23. Diskusia  

 
             Poslanec Rudolf Čiasnoha – na Lorencovej  ul. pri potoku je vysypaná zemina. Čo 

s ňou? 

             Primátorka mesta – zemina sa začína  dosypávať do jám, je to dočasná skládka. 

             Poslanec Puchala – nedá mu, aby nereagoval na priebeh MsZ. Kupuje sa majetok, 

ale na druhej strane sú problémy v BHMK, kúpil sa byt od p. Nedzeľu. 

             Primátorka mesta – po meste sa šíria poplašné správy, že sa pripravuje  výstavba 

bytov pre rómov na Halni, nie je to pravda. Takýto problém s poplašnými správami má 

starosta z Rudnian a primátor z Lipian. V spolupráci s Lipanmi bol vypracovaný návrh na 

riešenie opatrení sociálne slabších občanov, ktorý bol  prednesený na ZMOS, kde bol 

dopracovaný. Je prijatý radou ZMOS a žiada vládu riešiť a prijať návrh opatrení. Migráciu 

obyvateľom nevieme zastaviť ani obmedziť. 
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V tomto roku v stanovenom termíne neprišli návrhy na ocenenie na Dni mesta, preto tento rok 

sa ceny neudelia. Slávnostné zasadanie MsZ sa neuskutoční. Pozvala prítomných na kladenie 

vencov pri príležitosti 68. výročia SNP, ktoré sa uskutoční 28. 8. 2012 o 15.00 hod.. 

 

 

24. Záver. 
 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 18. zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 22. augusta  2012 

 

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 :    
    Rudolf    ČIASNOHA,   poslanec MsZ   

    Samuel   ČIASNOHA,   poslanec MsZ 
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