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ZÁPISNICA  
z 29. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 26. júna  2013 vo malej zasadačke 
Mestského  úradu v Krompachoch. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 29.  zasadania mestského 
zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov spoločností 
s majetkovou účasťou mesta a občanov mesta. Požiadala, aby priebeh rokovania mohol byť 
nahrávaný na diktafón. S návrhom všetci prítomní poslanci súhlasili. Mestské zastupiteľstvo 
bolo uznášania, prítomných bolo poslancov 8 mestského zastupiteľstva, ospravedlnili sa 
Rudolf ČIASNOHA a Samuel ČIASNOHA,  v miestnosti neboli MUDr. Marián HOJSTRIČ, 
Vladimír PUCHALA. 
Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného zasadania. Za predložený návrh 
programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. 
 
Program rokovania: 
 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
2. Voľba návrhovej komisie. 
3. Interpelácie poslancov MsZ. 
4. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. 06. 2013. 
5. Majetkové návrhy. 
6. Doplnok k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Krompachy. 
7. Návrh na zmenu uznesenia MsZ – revitalizácia mesta po povodniach. 
8. Informácia o výsledku následných finančných kontrol.  
9. Návrh na odpustenie vyrubeného sankčného úroku pre Nemocnicu Krompachy s.r.o. 

– bod 5 
10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 15 – zmena rozpočtu propagácie a ceny mesta a č. 

16 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov. 
11. Prejednanie a schválenie Koncesnej zmluvy na poskytnutie služby „Zefektívnenie 

dodávky tepla do objektov ZŠ a MŠ Maurerova č. 14, Krompachy. 
12. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času PRIMA Krompachy. 
13. Rôzne. 
14. Diskusia. 
15. Záver. 
 
1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Primátorka mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 
zápisnice poslancov MsZ Ing. Alžbetu PERHÁČOVÚ a Stanislava BARBUŠA. 
 
2. Voľba návrhovej komisie. 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Vladislav 
PROBALA, členovia:  Ing. Ľuboš ONTKO a Oľga DZIMKOVÁ.   
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Z prítomných 8 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha, Vladimír Puchala.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/A.1- viď  pripojené pri zápisnici (volí). 
 
3.  Interpelácia poslancov MsZ. 
 
Neboli predložené žiadne interpelácie. 
 
4. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. 06. 2013. 
 
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky, predložil správu o plnení uznesení MsZ 
v Krompachoch k 26. júnu 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/C.1, C.2, C.3, C.4 - viď  pripojené pri zápisnici (predlžené). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/B.1 - viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 
5. Majetkové návrhy. 
 
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, predložila písomné 
majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 
a) Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/NZ zo dňa 29.4.2013 
– EKOVER spol. s r.o. Spišské Vlachy. 
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.1 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/F.1 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 952 na Hlavnej  
ul. č. 35 v Krompachoch. 
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.2 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/F.2 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
c) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytov č. 16 a č. 26 v bytovom dome súp. č. 1050 na 
ul. SNP č. 1 v Krompachoch. 
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.10 -  viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/F.5 -  viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
d) predaj bytu č. 1 v bytovom dome na ulici Hlavnej č. 32 v Krompachoch – prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.11 -  viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.12 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/F.6 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
6. Doplnok k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Krompachy. 
 
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, predložila písomný 
návrh Doplnku k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Krompachy, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice.  
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
Poslanec Puchala – suma nebola  adekvátna, ak sa cena zvýši, bude záujem o prenájom? 
Primátorka mesta  – školy majú vzdelávacie poukazy, prenájom sa bude uhrádzať z týchto 
prostriedkov. 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
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MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.3 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala,  v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/F.3 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
7. Návrh na zmenu uznesenia MsZ – revitalizácia mesta po povodniach. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh na zmenu uznesenia MsZ – revitalizácia mesta 
po povodniach, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Projekty sa dorábali, žiadosť sa predkladá 
zajtra, zmenili sa čiastky a  zmenila sa 5% spoluúčasť. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, MUDr. Hojstrič, v miestnosti neboli 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/E.1 - viď  pripojené pri zápisnici (ruší). 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, MUDr. Hojstrič, v miestnosti neboli 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.9 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
8. Informácia o výsledku následných finančných kontrol.  
 
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka mesta, predložila písomnú informáciu o výsledku 
následných finančných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Vykonané kontroly boli 
ukončené záznamom. 
Poslanec Jendruch – je príjemne prekvapený, trvalo to trošku dlho, ale začalo sa robiť tak, 
ako sa to má, aj vďaka kontrolórke. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Ing. 
Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, MUDr. Hojstrič, v miestnosti neboli 
Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/B.2 - viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 
9. Návrh na odpustenie vyrubeného sankčného úroku pre Nemocnicu Krompachy s.r.o. 
 
Poslanec Jendruch  predložil písomný návrh na odpustenie vyrubeného sankčného úroku pre 
Nemocnicu Krompachy s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. Primátorka mesta nepodpísala 
uznesenie, preto predkladá poslanecký návrh, aby sa týmto bodom zaoberalo mestské 
zastupiteľstvo, aby úrok z omeškania bol odpustený. 
Poslanec Puchala – zaujíma ho názor hlavnej kontrolórky, je to v súlade so zákonom? Ako 
osoba sa vie stotožniť, ale nemocnicu využívajú aj občania mimo Krompách a ich sa to 
nedotýka. Sme rukojemníkmi.  
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – návrh bol na minulom zasadaní, 
primátorka nepodpísala uznesenie pre nesúlad so zákonom. Nemocnica nie je rozpočtová ani 
príspevková organizácia mesta, ale obchodná spoločnosť bez spoluúčasti mesta. Nie je 
zisková. Má sa postupovať v zmysle obchodného zákonníka a uzatvorených zmlúv, pre nás 
platí aj zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ustanovenie § 7, mesto si má uplatňovať svoje 
majetkové práva, akceptovať to. Mesto sa borí s rozpočtom, neakceptovanie,  je to nesúlad 
s daným ustanovením zákona.  
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Poslanec MUDr. Hojstrič – sme rukojemníkmi nemocnice, ale nie vlastným pričinením. 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je niečo iné, ako niektoré iné činnosti.  
Hlavná kontrolórka mesta  – je to na každom poslancovi, ako bude hlasovať. Úlohou 
kontrolóra nie je povedať ako majú hlasovať, ale upozorňovať na dodržiavanie zákonov. Ako 
kontrolórka je povinná upozorňovať na porušovanie zákonov. Vyjadrila sa, ako to ustanovuje 
zákon pre kontrolóra. 
Poslanec Jendruch – peniaze by mestu pomohli, ale nemocnica nebude mať šancu. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 
Jendruch, Probala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, Barbuš, Puchala, MUDr. Hojstrič,, hlasovania sa 
zdržala Mgr. Mičeková, v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.4 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 
Jendruch, Probala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, Barbuš, Puchala, MUDr. Hojstrič, hlasovania sa 
zdržala Mgr. Mičeková. v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf  Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 29/F.4 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
 
10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 15 – zmena rozpočtu propagácie a ceny mesta a č. 
16 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh  rozpočtového opatrenia č. 15 – zmena rozpočtu 
propagácie a ceny mesta,  ktoré  prílohou tejto zápisnice. 
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
Poslanec Puchala – sú to isté prostriedky z Ministerstva financií? Dúfa, že prerozdelenie je 
správne. 
Primátorka mesta – áno, došlo minulý týždeň oznámenie. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 
Jendruch, Probala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, MUDr. 
Hojstrič, v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha. 
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.5 -  viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
Rozpočtové opatrenie  č. 16 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných 
výdavkov.  
Primátorka mesta – ide o nerozdelený zisk pri likvidácii spoločnosti Brantner s.r.o., 
prerozdelilo sa to, finančná čiastka prišla na účet mesta. 
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
Poslankyňa Mgr. Mi čeková – prostriedky sú na opravu budovy mestského úradu,  nebudú 
pripomienky, že sa zase opravuje len v meste. 
Primátorka mesta – budova je  v centre mesta a je  najškaredšia. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – pri regenerácii centra sa to nedalo zahrnúť? 
Primátorka mesta – nedalo sa to. Prostriedky bolo možné použiť z operačných programov, 
ktoré však boli určené len pre obce. 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 
Jendruch, Probala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, MUDr. 
Hojstrič, v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.6 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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11. Prejednanie a schválenie Koncesnej zmluvy na poskytnutie služby „Zefektívnenie 
dodávky tepla do objektov ZŠ a MŠ Maurerova č. 14, Krompachy. 
 
Primátorka mesta predložila návrh prerokovania a následne schválenie Koncesnej zmluvy                   
na poskytnutie služby „Zefektívnenie dodávky tepla do objektov ZŠ a MŠ Maurerova č. 14, 
Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
Poslanec Puchala – je to štandardné, že v zmluve sú utajené veci? Kto bude vykonávať 
stavebný dozor, riaditeľka školy  je zdatná, aby zodpovedala  za technické veci. Po 10 rokoch 
nebude sa zase investovať do týchto zariadení? 
Primátorka mesta – realizáciu bude zabezpečovať firma KOOR, ako aj stavebný dozor. 
Zmluvy boli iné, doplnili sa, 10 rokov bude prevádzkovať táto firma a zabezpečovať teplo pre 
školu. Škola bude platiť poplatky ako doposiaľ z prenesených kompetencií,  čím nezaťaží 
mesto. Uskutoční sa výmena okien na telocvični počas prázdnin, dôjde k zlepšeniu kotolne 
a budov. V zmluve je ošetrené, že  vybudované technické  zariadenia  po 10 rokoch nám  
odovzdajú za 1,-- €. Všetky náležitosti sú uvedené v zmluvách. 
Poslankyňa Ing. Kozlová – firma splnila všetky podmienky výzvy? Má licenciu na dodávku 
plynu pre mesto Krompachy? Základné technické veci sú zle vypočítané. Firma  robila v Rači 
a v zime bola zima v triedach, pretože sa šetrilo na kúrení. Ak chcú zarobiť, budú šetriť a je to 
na úkor detí. Na ZŠ Maurerova je problém v rozvodoch. 
Ing. Miroslav Fonfára, zástupca riaditeľa spoločnosti Termokomplex – zatiaľ nemajú 
licenciu. 
Primátorka mesta – budú si to musieť zabezpečiť. 10 rokov budú prevádzkovať, musia 
zabezpečiť všetky parametre. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – každá firma  investuje, ale aj chce zarobiť, je za to, aby sa niečo 
urobilo. Musí byť spätná väzba – kontrola. 
Primátorka mesta – bola daná žiadosť Krajskému školskému úradu o dotáciu na opravu 
okien, ktorá bola zaslaná na MŠ a v auguste sa o tom rozhodne. 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, 
Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Puchala, hlasovania sa zdržali Mgr. Mičeková, Ing. 
Kozlová, v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.7 -  viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, 
Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Puchala, hlasovania sa zdržali Mgr. Mičeková, Ing. 
Kozlová, v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 29/G.1 -  viď  pripojené pri zápisnici (žiada). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, 
Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Puchala, hlasovania sa zdržali Mgr. Mičeková, Ing. 
Kozlová, v miestnosti neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 29/G.2 -  viď  pripojené pri zápisnici (žiada). 
 
12. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času PRIMA Krompachy 
 
Mgr. Emil Mu ľ,  prednosta MsÚ, predložil písomný návrh na úpravu rozpočtu Centra 
voľného času PRIMA Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka komisie  finančnej a majetkovej, komisia odporúča 
návrh schváliť.  
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Ing. Lívia Kozlová, podpredsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, komisia  
odporúča návrh schváliť.  
Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, 
Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Puchala, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, v miestnosti 
neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 29/B.3 -  viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, 
Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Puchala, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, v miestnosti 
neboli Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 29/D.8 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
13. Rôzne. 
 
Neboli predložené žiadne návrhy. 
 
14. Diskusia 
 
Poslankyňa Mgr. Mi čeková – má výhrady k zásahu do článku v Krompašskom 
spravodajcovi bez jej vedomia, na základe čoho, kto si to dovolil. Napísala vyjadrenie a dúfa 
že to bude uverejnené v najbližšom čísle. Prevzala funkcie po Ing. Kleinovi, prečo jej nebola 
ponúknutá funkcia sobášiaceho. 
Poslanec Puchala – doposiaľ mu nebolo zodpovedané, kto je predsedom vyraďovacej 
komisie. 
Poslanec Probala – dennodenne sú problémy s občanmi, ktorí požívajú alkoholické nápoje 
na verejnom priestranstve na Štúrovej ulici. 
Poslankyňa Ing. Kozlová – ako je to s vyplatením preplatkov BHMK. 
Hlavná kontrolórka mesta – z funkcie kontrolóra, nie ako osoby, v zmysle zákona vyplýva, 
aby upozorňovala na litery zákona. V súvislosti s problémami týkajúcich sa BHMK  počula, 
vraj kde bola kontrolórka. Ako kontrolórka v zmysle zákona o obecnom zriadení má 
povinnosť kontrolovať ako sa nakladá s majetkom mesta Krompachy. BHMK je spoločnosť 
so 100 % účasťou mesta, ale cca 97 % bytov je v osobnom vlastníctve súkromných osôb. 
Napriek tomu, keď zastupiteľstvo uložilo vykonať kontrolu, kontrolu vždy vykonala. Po 
vykonaní kontroly predložila MsZ správu. Kontrolór nie je represívny orgán, s výsledkami 
kontroly sa mali zaoberať iní – valné zhromaždenie, dozorná rada, konateľ, riaditeľ. Opakuje, 
kontrolným orgánom v spoločnosti s.r.o. je predovšetkým dozorná rada. Pýta sa, koľko krát 
MsZ žiadalo od dozornej rady napr. predloženie správ o kontrolách. Prácu sa snaží robiť 
čestne, spravodlivo a postupovať v súlade so zákonmi. Odporúča, aby správy o výsledku 
kontrol predkladané mestskému zastupiteľstvu boli zverejňované na internetovej stránke 
mesta, bude to transparentné a občan si sám urobí názor, čo kontrolór robí a na čo upozorňuje.  
Primátorka mesta – článok v Krompašskom spravodajcovi, ak došlo k pochybeniu, nevie 
o tom, nebola informovaná. Je málo sobášov, tiché sobáše sú v piatok, sobáši ich prevažne 
zástupca primátorky. Odsúhlasený je poslanec Puchala ako predseda vyraďovacej komisie. 
Obmedzené boli hliadkové služby mestskej polície, nebolo auto. Hliadková činnosť sa zvýši. 
V predajniach sa predáva lacné víno, nemôžeme ovplyvniť ich predaj. Preplatky – čakalo sa 
na reklamácie, občania žiadali vysvetlenie, museli sa nahlásiť čísla účtov, nebolo ich možné 
riešiť zápočtom tak, ako to bolo v minulosti. Koncom týždňa sa začne  vyplácať. Zabezpečené 
sú finančné  prostriedky a to, že SEZ si objedná reklamu u BHMK, rokuje sa o pôžičke od 
miestneho podnikateľa. Problémy sú s Bytovým družstvom, spolupráca nie je žiadna. Je 
ponuka na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Stožiare a stĺpy sú v zlom technickom stave, 
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v roku 2006 sa vymenili len svietidlá, mali sa vymeniť aj rozvody. Firma bude prevádzkovať 
10 rokov verejné osvetlenie. V auguste bude predložený návrh na schválenie rekonštrukcie 
verejného osvetlenia. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – úver – nie je z banky. Ako často zasadá redakčná rada. Doposiaľ 
nebola  odvolaná. 
Primátorka mesta – bol predložený Štatút Krompašského spravodajcu ako aj zloženie 
redakčnej rady, ale poslanci návrhy neschváli. Poslanci mali predložiť nové návrhy, ale 
nestalo sa tak. 
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a mládeže – prvovýtlačok 
Krompašského spravodajcu je odosielaný na konzultáciu pánom  Dulajovi a Ing. Weignerovi. 
Primátorka mesta  – redakčná rada  je nefunkčná. 
 
15. Záver. 
 
Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 29.  zasadaní Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
 
 
V Krompachoch  26. júna  2013 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

 

 
Mgr. Emil MU Ľ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
 prednosta MsÚ                primátorka mesta 
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