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ZÁPISNICA 
z 25. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 5. marca 2013 vo veľkej  zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 25.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov spoločností 

s majetkovou účasťou 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. Ospravedlnil  sa MUDr. Marián Hojstrič, v miestnosti 

nebola prítomná poslankyňa Ing. Kozlová. Požiadala prítomných, aby chvíľkou ticha vzdali 

úctu zosnulému MUDr. Jánovi Latkaničovi, konateľovi spoločnosti Nemocnice Krompachy 

s.r.o.. Privítala Mgr. Martu Mičekovú, ktorá nastúpila na uvoľnený mandát poslanca MsZ. 

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného zasadania MsZ. 

Poslankyňa Ing. Perháčová predložila  poslanecký návrh, doplniť bod programu rokovania -  

doplnenie člena finančnej  a majetkovej komisie MsZ. Za predložený poslanecký návrh boli 

Jendruch, Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. 

Ontko, Puchala, Barbuš,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

Za  takto doplnený predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Sľub poslanca MsZ v Krompachoch. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Voľba volebnej komisie. 

6. Voľba konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy. 

7. Návrh na odvolanie a voľba podpredsedu komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

8. Návrh na doplnenie člena komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

9. Rôzne:  

a)Dohoda o urovnaní a úprave ďalších práv a povinností s Jánom Böhlkem, Štúrova 

36, Krompachy. 

10. Diskusia. 

11. Záver. 

 

 

1. Sľub poslanca MsZ v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta ústne informovala, že podľa výsledkov volieb uvedených v zápisnici 

Miestnej volebnej komisie, zo dňa 28.11.2010, str. 3, je uvedený ako náhradník na funkciu 

poslanca mestského zastupiteľstva  s najväčším počtom získaných 578 platných hlasov Mgr. 

Marta Mičeková, ktorá kandidovala ako nezávislý kandidát.  

Mgr. Marta Mičeková, zložila zákonom predpísaný sľub. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (konštatuje). 
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2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ Stanislava BARBUŠA a  Ing. Alžbetu PERHÁČOVÚ. 

 
3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda : Igor 

JENDRUCH, členovia Oľga DZIMKOVÁ a Mgr. Marta MIČEKOVÁ . 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Ing. Perháčová, 

Dzimková, Probala, Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. 

Mičeková,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Voľba volebnej  komisie. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie volebnej komisie : predseda : Vladislav 

PROBALA, členovia Vladimír PUCHALA a Ing. Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Ing. Perháčová, 

Dzimková, Probala, Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. 

Mičeková,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.2  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

5. Voľba konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy. 

 

Primátorka mesta – na minulom zasadnutí MsZ poslanci MsZ zobrali na vedomie abdikáciu 

konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. Ing. Štefana Kleina. Bolo ponúknuté poslancom MsZ, aby 

vykonávali konateľa v tejto spoločnosti, ale nikto o túto funkciu neprejavil  záujem. Túto 

ponuku prijal Bc. Stanislav Kurta, zamestnanec mesta,  je to vhodný kandidát. Hlasovanie sa 

uskutočnilo tajnou voľbou. 

Predseda volebnej komisie Vladislav Probala, informoval o výsledkoch tajnej voľby. 

Prevzatých bolo 11 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 11,  z ktorých za bolo 9,  proti 1, 1 

nehlasoval. Návrh prešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/D.1  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6. Návrh na odvolanie a voľba podpredsedu komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

 

Primátorka mesta – predložila ústny návrh na odvolanie  Ing. Štefana Kleina z funkcie 

podpredsedu komisie MsZ finančnej a majetkovej, keďže mu zanikol mandát poslanca MsZ.  

Za predložený návrh boli Jendruch, Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Samuel Čiasnoha, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová,  v miestnosti 

nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/C.1  - viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

Primátorka mesta predložila ústny návrh na voľbu podpredsedu komisie MsZ finančnej 

a majetkovej. Voľba sa uskutočnila tajne. 

Predseda volebnej komisie Vladislav Probala, informoval o výsledkoch tajnej voľby. 

Prevzatých bolo 11 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 11,  všetci boli za. Návrh prešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.3  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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7. Návrh na doplnenie člena komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová predložila ústny návrh na doplnenie komisie MsZ finančnej 

a majetkovej  za člena navrhuje Ing. Štefana Kleina. 

Poslanec Ing. Ontko – súhlasí s návrhom Ing. Klein? 

Poslankyňa Ing. Perháčová – áno. 

Za predložený návrh boli Jendruch, Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Samuel Čiasnoha, 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová,  v miestnosti 

nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.4  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

8. Dohoda o urovnaní a úprave ďalších práv a povinností s Jánom Böhlkem, Štúrova 36, 

Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Dohody o urovnaní a úprave ďalších práv 

a povinností s Jánom Böhlkem, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Zmluva bola predložená 

komisii MsZ finančnej a majetkovej a odporúča schváliť návrh. Ustanovenie je upravené nie 

na 20 rokov, ale na 30 rokov, ak dôjde k zmene užívania po uplynutí 30 rokov , hodnota 

stavby bude určená na základe znaleckého posudku. Pre mesto sú to výhodnejšie podmienky. 

Poslanec Puchala – 30 rokov, je to štandardné? 

Primátorka mesta  – priestranstvo môže užívať široká verejnosť, je to verejné priestranstvo. 

Plocha sa nedá využiť na nič iné. V meste je nedostatok parkovacích plôch, priestranstva. 30 

rokov - nie je navýšené o infláciu, priestranstvo dostávame do majetku mesta. Hodnota po 30 

rokoch bude 0, hodnota stavieb má životnosť   20 – 60 rokov. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – v zmluve  sú vypustené úroky. Nevie,  aká bola 

dohoda. Nebola predložená zmena využitia pozemku. Mesto nemá dostatok parkovacích 

miest. Ak by to robilo mesto, muselo by sa ísť verejným obstarávaním, nevie, či cena je nízka, 

alebo vysoká. Cena podľa nej je vysoká. Pred realizáciou mal byť uzatvorený zmluvný vzťah. 

Súhlas mal byť predložený mestskému zastupiteľstvu. Tento majetok budeme odpisovať a  po 

20 rokoch bude majetok s nulovou hodnotou. Konštatuje, že nie je to hospodárne nakladanie 

s majetkom mesta. Ak dôjde k zmene účelu, musí sa účastníkovi 1 vyplatiť plná hodnota. 

Nemohlo túto realizáciu urobiť mesto? Pán Böhlke urobil niečo dobre pre mesto, ale budúci 

poslanci rozhodnú o niečom inom.  

Primátorka mesta – stavba bola ohlásená, realizovala sa. Náklady nie sú len na samotnú 

stavbu, ale aj na presťahovanie volejbalového ihriska. Priestranstvá realizované na základe 

súťaží, ich cena by bola oveľa vyššia. Robiť verejné obstarávanie na darcu? Asi písomná 

dohoda mala byť aj to, že to malo byť schválené mestským zastupiteľstvom, asi došlo 

k pochybeniu. 

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

návrh schváliť. 

Poslanec Rudolf  Čiasnoha – zámer pána Böhlkeho bol,  premostiť Slovinský potok a urobiť 

tribúnu. 

Primátorka mesta – bola to úvaha, ale uchádzame sa o projekt revitalizácia mesta. O tento 

projekt sa môžu uchádzať mestá a obce postihnuté povodňami v roku 2010.  Je to záplavové 

územie.  
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Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh  boli Jendruch, Ing. Perháčová, 

Dzimková, Probala, Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, 

hlasovania sa zdržala Mgr. Mičeková,  v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/D.2  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Ing. Perháčová, 

Dzimková, Probala, Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Puchala, Barbuš, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová,  v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 25/E.1  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

10. Diskusia. 

 

Primátorka mesta predložila ústnu informáciu na obnovenie tradície trhov na Juraja. Navrhla 

usporiadať Deň kvetín a zelene, ktoré by sa malo uskutočniť v  sobotu po Jurajovi 27. apríla 

2013  na miestnom trhovisku a  v okolí Centrumu na Lorencovej ulici. Do najbližšieho 

zasadania MsZ je potrebné pripraviť doplnok VZN č. 1/2012 o trhovom poriadku                     

a podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových miestach. 

Poslanec Puchala – vie sa zabezpečiť účasť predávajúcich? Aby to nedopadlo fiaskom. 

Primátorka mesta – zatiaľ nebol nikto oslovený. Môžu byť sprievodné podujatia – v piatok – 

prednáška a v sobotu predaj. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – je za to, veľa ľudí chodí nakupovať kvety mimo Krompách. 

Navrhla osloviť záhradníctva. 

 

12. Záver. 

 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 25.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 5. marca 2013 

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 

     Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ, poslankyňa MsZ 
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