
1 

 

ZÁPISNICA  
z 34. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 16. decembra  2013 v kongresovej sále  
Hotela Plejsy  v Krompachoch. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 34.  zasadania mestského 
zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov spoločností 
s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií. Požiadala, aby priebeh rokovania mestského 
zastupiteľstva bolo možné nahrávať na diktafón a s týmto návrhom všetci prítomní súhlasili. 
Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo  11 poslancov mestského 
zastupiteľstva, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. Ospravedlnila prednostu Mgr. Emila 
Muľa, že sa dnešného rokovania nezúčastní.  Primátorka mesta predložila návrh programu 
rokovania s tým, aby sa vypustil bod 15.1. Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu. S takto upraveným návrhom programu všetci prítomní poslanci MsZ 
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 18. decembru 2013. 
6. Majetkové návrhy. 
7. Žiadosť o NFP z operačného programu zdravotníctva k projektu „Modernizácia 

ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP, spolufina ncovanie vo výške 5%.  
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení mestských bytov do správy BHMK s.r.o. 

Krompachy. 
9. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Krompachoch č. 27/C.9 zo dňa 24.04.2013 – 

zmluva o prevode obchodného podielu Mesta Krompachy v spoločnosti PO WOPAX 
s.r.o. Maurerova 29, Krompachy. 

10. Návrh rozpočtových opatrení č. 38 a 40. 
11. Doplnenie plánu investícií na rok 2013. 
12. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 

2013. 
13. Návrh plánu investícií na rok 2014. 
14. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2012 o miestnych daniach na 

území mesta Krompachy. 
15. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 
16. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 

Krompachy na roky 2014, 2015, 2016. 
17. Návrh Programového rozpočtu mesta Krompachy na roky 2014,  2015, 2016. 
18. Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na území mesta 

Krompachy na rok 2014. 
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19. Informácia hlavného kontrolóra mesta Krompachy o výsledku následných 
finančných kontrol. 

20. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014. 
21. Návrh Harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2014. 
22. Rôzne. 

a) informácia o udelení Ceny primátorky mesta Krompachy. 
23. Diskusia. 
24. Záver. 
 
1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   
zápisnice poslancov MsZ  Igora JENDRUCHA a Samuela ČIASNOHU. 
 
2. Voľba návrhovej komisie. 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Alžbeta 
PERHÁČOVÁ, členovia Oľga DZIMKOVÁ a Mgr. Marta MIČEKOVÁ.   
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 
 
3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 16. decembru 2013. 
 
Stanislav Barbuš,  zástupca primátorky mesta, predložil písomnú správu o plnení uznesení 
MsZ v Krompachoch k 16. decembru 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.1, C.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší uznesenie – kúpna 
zmluva Janka Kaščáková). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.3, C.4 – viď pripojené pri zápisnici (ruší uznesenie – predaj 
bytu Miroslavovi Dutkovi). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 
4.  Interpelácia poslancov MsZ. 
 
Neboli predložené žiadne interpelácie. 
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5. Majetkové návrhy. 
 
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku mesta a regionálnej politiky, predložila 
majetkové návrhy  v písomnej forme. 
 
a) zrušenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom budúcich nehnuteľnosti v Hnedom 
priemyselnom parku skolaudovanom do 09/2014. 
 
Poslankyňa Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka finančnej a majetkovej komisie MsZ, 
komisia odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zrušenie). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
b)  darovanie nehnuteľností na ul. SNP od Ľudmily Mackovej, Lorencova 4, 
Krompachy. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.2 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
c) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom budúcich nehnuteľností v Hnedom 
priemyselnom parku v Krompachoch. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.3 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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d) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 11 v Dome kultúry 
v Krompachoch. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.4 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
e) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 202 v Dome kultúry 
v Krompachoch. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.5– viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
f) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom plochy na umiestnenie reklamnej tabule na 
Dome kultúry v Krompachoch. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.6 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
g) predaj pozemku pod garážou na ulici Lorencovej v Krompachoch Ing. Vojtechovi 
Čefovi, Záhumenská č. 18, Stupava. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
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MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.7 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
h) predaj pozemku pod garážou na ulici SNP v Krompachoch Miroslavovi Fricovi, SNP 
č. 7, Krompachy. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.8 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
i) predaj časti pozemku na ul. kpt. Nálepku v Krompachoch Mgr. Drahomírovi 
Mazúrovi s manželkou, kpt. Nálepku 20, Krompachy –  ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje kúpnu zmluvu). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.9 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
j) návrh zmluvy o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť Zinkóza 
a.s. Krompachy. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.10 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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k) návrh zmluvy o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť 
Zlievareň SEZ Krompachy a.s.. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.11 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
 
l) návrh zmluvy o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť 
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.12 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
m) zámer predať pozemok na Doline v Krompachoch za účelom zriadenia prístupovej 
cesty k pozemku. 
 
Primátorka mesta – komisia ŽP prerokovala predložený návrh, ide o záplavové pásmo, 
vodný tok nie je regulovaný a môže  dôjsť k vybreženiu. Preto sa požiadalo o vyjadrenie 
povodia Hornádu a Bodrogu. 
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia finančná a majetková sa stotožnila s komisiou 
výstavby a navrhuje rokovať o tomto zámere až po vyjadrení sa povodia. 
Poslanec Jendruch – stotožnil sa s tým, aby sa návrhom zaoberalo až po vyjadreniach. 
Poslanec Puchala -  pozemok je bezpredmetný, nech jedná navrhovateľ  s povodím. Nevidí 
dôvod ho nepredať. 
Poslanec Rudolf  Čiasnoha – odpredá sa mu, príde voda, a bude chcieť náhradu. 
Primátorka mesta – časť brehu v roku 2008 zobrala voda. Boli neskutočné problémy, žiadali 
zaplatiť škodu, ale v stavebnom povolení bolo zabezpečené, že stavebník urobí 
protipovodňové opatrenia. Mali by byť najprv vyjadrenia dotknutých strán. 
Poslanec Jendruch – jeden most voda odniesla. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za nebol nikto, proti boli Ing. Perháčová, Dzimková, 
Probala, Rudolf Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
hlasovania sa zdržali  Puchala, Jendruch, Ing. Ontko,   v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič. 
Návrh neprešiel. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 
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n) kúpa rodinného domu a ďalších nehnuteľností na ul. SNP v Krompachoch od 
Ondreja Pavlíka, bytom SNP č.427/56, Krompachy. 
 
Poslanec Jendruch – čo bude so susednými nehnuteľnosťami ako je  Gobar a  Overal. 
Primátorka mesta  – v rámci výzvy sa odkupuje nehnuteľnosť. Využila sa možnosť získať 
finančné prostriedky na kúpu. Zmluva nie je ešte podpísaná, žiadosť je podaná, prísľub je, že 
do konca roka by mali byť finančné prostriedky. Je to prísľub splnomocnenca vlády 
a ministra. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia finančná a majetková súhlasí, ale žiada doplniť 
uznesenie text „po podpísaní zmluvy“. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ boli  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, 
Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Puchala, Ing. Ontko, v miestnosti  
neboli MUDr. Hojstrič, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 10 poslancov MsZ boli  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, 
Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Puchala, Ing. Ontko, v miestnosti  
neboli MUDr. Hojstrič, Jendruch. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.13 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
o) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku na Starej Maši 
v Krompachoch – parcela C-KN 1278/1. 
 
Poslankyňa Ing. Kozlová – predložila poslanecký návrh, aby výška nájomného sa stanovila 
na 0,50 € čo odôvodnila, že  firma urobí parkovacie miesta, ochranu proti povodní, mesto 
nebude mať problémy s údržbou. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča pôvodný 
predložený návrh schváliť. 
Poslanec Ing. Ontko – firma nesúhlasí s návrhom, chcú len zveľadiť majetok mesta. 
Parkovacie miesta sú využívané aj inými, nielen touto firmou. Riešiť nejako ináč. 
Primátorka mesta – je vyhlásená súťaž, prenájom sa bude schvaľovať potom. Je to 
nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. Prenajmeme za 0,50 €, čo  je precedens. 
Financie vynaložené na zveľadenie sa môžu  odpočítať z nájmu, ak  sa zveľadí hodnota 
majetku mesta. Stavebné povolenie môže dostať len na základe vlastníckeho stavu, t.j. listom 
vlastníctva, alebo na základe nájomnej zmluvy. Prihlási sa do súťaže, zaplatí sa nájom, urobí 
parkovisko, odpočíta sa z nájmu. 
Ing. Anna Čupajová, stavebný úrad, podnikatelia začínajú s činnosťou, ak bolo vydané 
stavebné povolenie. Chce to rozšíriť. Žiadne povolenie nie je možné vydať, ak nie je 
vlastníkom, alebo nájomcom, je to v zmysle stavebného zákona. Nie je prehodnotený 
investičný zámer. 
Poslanec Probala – chcel navrhnúť ako Ing. Kozlová. Sú to podnikatelia z Krompách, 
parkovisko budú využívať aj iní napr. rybári. V objekte Stará Maša   má byť obnova kultúrnej 
pamiatky. 
Za poslanecký návrh Ing.  Kozlovej boli za Kozlová, Ontko, Puchala, Mičeková, S. Čiasnoha, 
Puchala. Proti boli Rudolf Čiasnoha, Jendruch, Ing. Perháčová, Barbuš, Dzimková. 
Návrh prešiel.  
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli  Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Samuel 
Čiasnoha, Puchala,  Probala, proti boli Rudolf Čiasnoha, Jendruch, Ing. Perháčová, Barbuš, 
Dzimková, v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
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MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli  Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Samuel 
Čiasnoha, Puchala,  Probala, proti boli Rudolf Čiasnoha, Ing. Perháčová, Dzimková, 
hlasovania sa zdržali Jendruch, Barbuš, v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.15 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
p) založenie zmluvy o stavebnom sporení pre Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako 
správcu bytového domu na Lorencovej ul. č. 12 a schválenie medzi úveru. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča predložený návrh 
schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/G.1– viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
 
6. Žiadosť o NFP z operačného programu zdravotníctva k projektu „Modernizácia 
ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP, spolufina ncovanie vo výške 5%.  
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča predložený návrh 
schváliť. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ boli  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, 
Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Jendruch, Puchala, Ing. Ontko,   v miestnosti  neboli 
MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 10 poslancov MsZ boli  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, 
Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Jendruch, Puchala, Ing. Ontko,   v miestnosti  neboli 
MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha. 
MsZ prijalo uznesenie č. 34/G.2 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
 
7. Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení mestských bytov do správy BHMK s.r.o. 
Krompachy. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča predložený návrh 
schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.28 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/G.3 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
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8. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Krompachoch č. 27/C.9 zo dňa 24.04.2013 – 
zmluva o prevode obchodného podielu Mesta Krompachy v spoločnosti PO WOPAX 
s.r.o. Maurerova 29, Krompachy. 
 
Ing. Balážová - doteraz nebola žiadna čiastka uhradená zo strany Ing. Wolfa, preto zmluva 
bude vypovedaná. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča predložený návrh 
schváliť. 
Poslanec Puchala – v akých priestoroch sídli táto firma. 
Primátorka mesta – v našich priestoroch, zmluva o nájme nie je, preto boli vyzvaní, aby 
priestory vypratali. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.14 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
9.  Rozpočtové opatrenia č. 38 a 40. 
 
Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, predložil písomné návrhy rozpočtových 
opatrení č. 38 a 40, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča predložený návrh 
schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Ing. Krak , rozpočtové opatrenie č. 40 – je to čiastka na energiu,  na protipožiarnu ochranu, 
skutočnosť je oveľa vyššia.  
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia MsZ odporúča predložený návrh 
schváliť, ale pozrieť sa na to, ako sa hospodári, pretože náklady sú vysoké. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Puchala,  
v miestnosti  neboli Ing. Ontko,  MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
10. Doplnenie plánu investícií na rok 2013. 
 
Ing. Čupajová, predložila návrh na doplnenie Plánu investícii na rok 2013, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice.  
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Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Puchala,  
v miestnosti  neboli Ing. Ontko,  MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
11. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 
2013. 
 
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, predložil písomný návrh na 
úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 2013, ktorý 
je prílohou tejto zápisnice.  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Puchala,  v miestnosti  
neboli Mgr. Mičeková,  MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
12. Návrh plánu investícií na rok 2014. 
 
Ing. Čupajová predložila písomný návrh plánu investícií na rok 2014, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice. 
Poslanec Jendruch v akom čase sa uskutoční prestavba učební. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia odporúča predložený návrh 
schváliť. Boli však pripomienky, že všetko sa robí  v centre, ale neriešia sa okrajové časti, 
napr. železničná stanica, chodníky, osvetlenie. 
Poslanec Probala – 23.10.2012 predložil poslanecký návrh – stoka za poľovníckym domom, 
prečo to nie je v investičných akciách. 
Primátorka mesta – v roku 2013 bola príjmová časť rozpočtu nižšia ako v roku 2007. 
Nenaplnila sa ani sa nenaplní. Od roku 2007 išli ceny hore. Hospodárime s menšími 
hospodárskym  výsledkom ako v roku 2007. Aj v tomto roku sa pomáhalo  BHMK. Zázrak je, 
že sme prežili, že to školy prežili, aj občania. Opravili sa cesty, od štátu sme dostali 6 000 € 
na zimnú údržbu, čo nestačilo ani na opravu ciest. Spoločenské organizácie aj športové dostali 
dotácie. Projekt na rekonštrukciu pavilónu na MŠ a jasle bol spracovaný, t.r. je vypísaná 
verejná súťaž, prihlásených je 27 uchádzačov. Súťaž bola zrušená, projektovú  dokumentáciu 
odkontrolovať a vypísať novú súťaž. Sú pochybnosti, či sa to stihne do septembra. Cesta SNP 
– zdroje nie sú, je ťažko postaviť rozpočet, dostali sme v tomto roku menej ako sme 
plánovali. Avizované sú väčšie podielové dane. V tomto roku sú schválené tri stavby, 
komunitné centrum, centrálny zberný dvor a revitalizácia mesta. Vypadli chodník na 
Zemanskej ulici, oprava lávky, oprava fontány. Poľovnícky dom – projekt na prekrytie 
priestranstva je spracovaný, dodávatelia neodporučili opravu. Ak sa zakope nižšie, môže sa 
stať, že spadne oplotenie a časť garáže pána Džugana. Potok sa zatrúbnil. Preto sa od toho 
odstúpilo. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje plán prípravy 
a realizačnú činnosť). 
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13. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2012 o miestnych daniach na 
území mesta Krompachy. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch  
č. 3/2012 o miestnych daniach na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia odporúča predložený návrh 
schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.16 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
14. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2013 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia odporúča predložený návrh 
schváliť. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/F.17 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
15. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 
Krompachy na roky 2014, 2015, 2016. 
 
Ing. Mária Tomašová,  hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko k návrhu rozpočtu 
mesta Krompachy na rok 2014, s výhľadom na roky 2015, 2016, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice. Poznamenala, že v návrhu boli upozornenia zo strany kontrolórky, no  
v predchádzajúcich bodoch, ktorých sa upozornenia dotýkali, vzťahovali, sa nimi 
nezaoberalo, nezohľadňovalo.  
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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16. Návrh Programového rozpočtu mesta Krompachy na roky 2014,  2015, 2016. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh Programového rozpočtu mesta Krompachy na 
roky 2014, 2015, 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Ing. Krak  – sú rizikové príjmy, v oblasti výdavkov sú zohľadnené všetky predstavy, ktoré 
chceme realizovať, projekty sú v príjmoch aj vo výdavkoch, počítalo sa aj s našou 
spoluúčasťou. 
V podielových daniach je navrhnutý vyšší príjem o 100 000,-- €, rizikové sú kapitálové 
príjmy. Bežné výdavky – počíta sa so zvýšením o 16,--  € na osobu pre zamestnancov úradu 
a 5% zvýšenia na pedagogických pracovníkov. Sme na úrovní predošlých období, povinné sú 
splátky do ŠFRB, splácanie úveru zo Slovenskej sporiteľne, v príjmových finančných 
operáciách krátkodobých úverov možnosť refinancovanie HPP. V zmysle zákona rozpočet bol 
vyvesený na úradnej tabuli a www stránke. 
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia bola podrobne oboznámená 
s predloženým rozpočtom a odporúča ho schváliť. 
Poslanec Jendruch – krytá plaváreň – je len 2 mesiace v roku činná, prípadne sú plavecké 
výcviky a celý čas je zatvorená. Multifunkčné ihrisko – nie je vysoká čiastka na prevádzku? 
Odporúča investovať na písmená na pamätníku, vyčísliť, alebo namaľovať. Nájsť 5 000,-- € 
na veľmi jednoduché  parkovisko na Poštovej 2, parkuje sa na tráve. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – rozpočet schvaľovaný s nádychom tvrdosti, vieme kde nás tlačí 
topánka, na riziká upozorňovala i kontrolórka.. PHSR je plánovaných 10 000,-- €, zmena je 
plánovaná na rok 2015.  
Primátorka mesta – oprava písmen – hrobové miesto – z tejto položky je to v tom 
zadefinované. Parkoviská – cesty – oprava komunikácií 45 000,-- €. PHSR – sú to kapitálové 
výdavky roku 2015, ale muselo to byť v rozpočte na rok 2014, musí byť vypísaná súťaž na 
dodatok PHSR. Pri nevyčerpaní dajú sa použiť niekde inde. Nie je zatiaľ nič avizované, čo by 
sa malo robiť.  
Poslankyňa Ing. Kozlová – PHSR  musí byť aktualizovaný, ináč nie je možné žiadať 
o dotácie. 
Ing. Krak  – na plaváreň je vyššia čiastka z dôvodu vykonania nevyhnutnej údržby,  revízie, 
požiarneho plánu. 
Primátorka mesta – nie sú revízie elektrického zariadenia, nie je projekt požiarnej ochrany, 
všetko je po životnosti. Ak sa plaváreň zatvorí, už sa nikdy neobnoví. Každý mesiac 
prevádzky stojí stále viac. Kotolňa nemá regulácia. Nevieme, kto by ju spravoval, nechce to 
robiť ani stredná škola. 
Ing. Ondáš – bude namontované časové spínanie. Krytá plaváreň potrebuje generálku. 
Poslanec Jendruch – krytá plaváreň je majetkom mesta, využiť možnosť na dotáciu 
z eurofondov. 
Primátorka mesta – bola výzva, ale v tom čase nebolo možné získať dotácie, keďže plaváreň 
nebola naša, bolo združenie právnických osôb. Minulý rok sa opravovala strecha.  
Poslanec MUDr. Hojstrič – kryté plavárne prevádzkujú mestá, nevládzu finančne ovládnuť. 
Prilákať čím viac ľudí na plaváreň. 
Primátorka mesta – čo sa dá, robíme vlastnými silami. Musia byť 3 plavčíci, zaplatiť 
upratovačku, náklady sa zvyšujú.  Drobné úpravy robí stredná škola. 
Ing. Krak  – na multifunkčné ihrisko na tento rok sa rozpočtovalo viac, ale žilo sa  z preplatku 
minulého roka. 
Poslanec Jendruch – na multifunkčnom ihrisku preteká voda do šatne, treba niečo robiť. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – na okruhlisko sa dalo 16,5 mil. Sk, šatne stále zatekajú, ihriská 
sú nevyužité, budova je v katastrofálnom stave. Asi bola práca nekvalitne urobená. 
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Primátorka mesta  – dotácia bola 15 mil. Sk,  z toho  vysúťažených  13,5 a 1,5 mil. malo 
mesto.  Celý projekt bol 60 mil. Sk, aby sa dokončilo multifunkčné ihrisko. 15  mil. Sk sme 
dostali  a projektant vybral to najnutnejšie. Ing. Holečko navrhol trávnik – umelá tráva, čo 
stálo 1,5 mil. Sk. Ostatné náklady boli  na komunikáciu a na nevyhnutné náklady. Cez kanál 
tečie voda a premoká to. 
Poslanec Jendruch – nájsť prostriedky na opravu športovísk. 
Poslanec Ing. Ontko – elektrická energia na Okruhlisko  je v zlom stave, vyráža poistky, 
steny sú poškodené.  Počíta sa s navýšením členov MsP?  
Ing. Znanec – na elektrickú energiu na Okruhlisku sa pozrie Ing. Zahuranec. Po dĺžke sa 
bude dávať sieťka, aby sa nepoškodili steny. 
Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP  – navýšenie finančných prostriedkov je  na výcvik, odevy, 
revízie. Nepočíta sa s ďalším členom MsP. 
Poslankyňa Ing. Kozlová -  vyslovila poďakovanie za seriózne spracovanie rozpočtu. Kde je 
zahrnutý prenájom priestorov v DK a nebytových priestorov. 
Ing. Balážová – je to jedna položka, v ktorej je započítaný aj prenájom Melódie: Nebytové 
priestory – Ekover je to v príjme aj vo výdaji. Je to dôsledku O – O. 
Poslanec Puchala – oprava chodníka Lorencova 8-10, bol asi zle projektovaný, keďže je stále 
poškodený. ZŠ Zemanská – je v zlom stave, žiaduca je oprava okien. 
Primátorka mesta – je spracovaná projektová dokumentácia pre Zemanskú školu, je to už 
tretí krát spracovaný projekt.  Rekonštrukcia by mala byť komplexná. Z mesiace na mesiac 
nevieme, aké budú podielové dane. 
Poslanec Probala – voda tečie po Štúrovej ulici a je potrebné zregulovať a vyspádovať cestu. 
Primátorka mesta – nie je to náš pozemok. 
Poslankyňa Dzimková – vybudovanie parkoviska na Lorencovej 6 a 7. 
Primátorka mesta – je to v rámci projektu revitalizácia mesta. 
Z prítomných 12 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.24 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 12 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 
17. Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na území mesta 
Krompachy na rok 2014. 
 
Primátorka mesta predložila písomný rozpis finančných prostriedkov školám a školským 
zariadeniam na území mesta Krompachy na rok 2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha,  MUDr. Hojstrič, 
v miestnosti neboli Ing. Ontko, Puchala.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.25 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 
18. Informácia hlavného kontrolóra mesta Krompachy o výsledku následných 
finančných kontrol. 
 
Ing. Tomašová, predložila písomnú informáciu hlavného kontrolóra mesta Krompachy 
o výsledku následných finančných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
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Poslankyňa  Ing. Kozlová – je prekvapená ako dopadla kontrola, čo sa týka dotácií. 
Hlavná kontrolórka  – zo strany kontrolórky bolo odporúčanie upraviť VZN ohľadom 
dotácií, určiť podmienky na poskytnutie dotácie, ako aj ďalšie náležitosti. Dotáciu nemali 
dostať tí, ktorí, ktorí nespĺňajú zákonné podmienky. Nepreukázanie registrácie je nesplnením 
podmienok na poskytnutie dotácií v zmysle zákona. Miestne organizácie nie sú právnické 
osoby. MO, spolky môžu žiadať cez svoje ústredie, ale je obava, že celá čiastka by im 
nemusela byť pridelená. Prípady, že účel použitia je v rozpore so zákonom. Dbať na formálnu 
stránku pri uzatváraní zmluvy, nerobiť to paušálne, následne dodržiavať zmluvné podmienky 
obidvoma stranami.  
Poslanec Puchala – trošku benevolencie, dá sa to ináč pretransformovať  na inú aktivitu. 
Poslankyňa Mgr. Mi čeková – pripomenula, že v roku 2015 uplynie 100 rokov od úmrtia  
Viktora Lorenca. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – sú kritéria na vyčlenenie dotácií. Obdŕžal dotáciu Basketbalový 
oddiel  Dastet? 
Hlavná kontrolórka  – zmluva s BKM Dastet sa uzavrela, ale prostriedky  neboli poskytnuté, 
nepreukázali svoju registráciu, až dodatočne, ale oddiel je registrovaný. Keď už, bolo 
potrebné zmluvu zrušiť. Dávajú sa veľké prostriedky z rozpočtu na dotácie.  Kontrolórka je 
od toho, aby poukázala na nezrovnalosti, na zistené nedostatky, na nesúlad so zákonom. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Puchala, MUDr. 
Hojstrič,  v miestnosti  nebol Samuel Čiasnoha.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014. 
 
Ing. Tomašová predložila písomný návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014, ktorý 
je prílohou tejto zápisnice. 
Z prítomných 12 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.26 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 12 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 
 
20. Návrh Harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2014. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh Harmonogramu zasadaní MsZ 
v Krompachoch na rok 2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – v roku 2013 sa trikrát prekladalo zasadanie MsZ. 
Primátorka mesta – sú niektoré nepredvídané okolnosti, pre ktoré sa musí meniť termín 
zasadania MsZ. 
Z prítomných 12 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, 
Puchala,  MUDr. Hojstrič.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.27 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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21. Rôzne. 
 

a) informácia o udelení Ceny primátorky mesta Krompachy. 
Primátorka mesta predložila ústnu informáciu, že sa uskutočnili Ozveny rodnej zeme 
a z dôvodu životného jubilea pána Andreja Mikulu udelila mu cenu primátorky za humanitnú 
činnosť. Zároveň informovala, že pán Mikula daroval Detskej nadácií mesta Krompachy 
finančnú čiastku vo výške 1 200,-- €. 
Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, Barbuš, Ing. Kozlová, Puchala, MUDr. 
Hojstrič,  v miestnosti  nebola Mgr. Mičeková.  
MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 
 
22. Diskusia. 
 
Poslanec Jendruch – nie je možné na sídlisku JUH zrealizovať klzisko? 
Poslanec Ing. Ontko – sú problémy s parkovaním na JUHu. 
Primátorka mesta – parkovacie miesta sú schválené v projekte. 
Poslankyňa Ing. Kozlová – chýba vianočná výzdoba na Maurerovej ulici, ako aj lavičky. 
Poslanec MUDr. Hojstrič – nie je informovanosť medzi občanmi. Ľudí trápia bežné veci, 
preto navrhuje, aby v Krompašskom spravodajcovi bol vyhradený priestor -  poslanecké 
okienko, v ktorom poslanci uverejnia svoje príspevky, postrehy. Prístrešky na odpad – sú 
nezodpovední občania, ktorí ich neuzamykajú, nespĺňajú svoj účel, občania ich využívajú na 
niečo iné. 
Primátorka mesta – nie je problém s priestorom v novinách. Do 15. v mesiaci je potrebné 
zaslať príspevok. Prístrešky – sú uzamykateľné, ľudia ich uzamknú, Rómovia majú kľúče, aj 
sami sme si na vine, odpad občania nevysypávajú z tašiek. 
Poslankyňa Ing. Perháčová – vyslovila poďakovanie primátorke mesta, že na jej podnet sa 
uskutoční spoločné stretnutie komisií MsZ, členov ZPOZ-u, redakčnej rady, rady seniorov, 
ktoré sa uskutoční zajtra. Zároveň sa poďakovala  primátorke, zamestnancom mesta za 
vykonanú prácu a  želá všetkým príjemné sviatky a všetko dobré do nového roka. 
Poslanec Probala – poďakovanie pánovi Neubelerovi za vianočnú výzdobu. 
Primátorka mesta – tlmočila pozvanie pána farára zúčastniť sa privítania Nového roka dňa 
1. 1. 2014 o 10.00 hod. na omši a o 11.30 hod. na spoločnom stretnutí na fare. Pozvala 
všetkých na ohňostroj 1. januára 2014 o 00.30 hod. na námestie a na čašu vína. Poďakovala sa  
za aktívnu účasť  v roku 2013, poslancom MsZ, hlavnej kontrolórke, konateľom spoločností 
s majetkovou účasťou mesta, vedúcim oddelení. 
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23. Záver. 
 
Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 34.  zasadaní Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
 
V Krompachoch  16. decembra 2013 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
                  primátorka mesta       

 

 

 

 

     O V E R O V A T E L I A :  
 
    Igor    JENDRUCH,  poslanec MsZ 
    Samuel ČIASNOHA,  poslanec MsZ 
 

 


