
1 

 

ZÁPISNICA 
z 36. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 

10. apríla 2014 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 36.  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, s týmto návrhom všetci prítomní poslanci 

súhlasili. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo  11 poslancov 

mestského zastupiteľstva, v miestnosti nebol MUDr. Marián Hojstrič. Primátorka mesta 

predložila návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – informovala o liste  generálneho riaditeľa SEZ a.s. Krompachy 

Ing. Imricha Smaržíka k hnedému priemyselnému parku (ďalej len HPP) a predložila 

poslanecký návrh  zaradiť ho ako bod 4, a bod 20 – potvrdenie uznesenia zaradiť ako bod 6. 

Primátorka mesta – generálnemu riaditeľovi bolo odpísané, že stanovisko  je možné 

prerokovať  v bode č. 20, prípadne v diskusii. Nie je  predložený písomný materiál, ani 

písomné znenie návrhu na uznesenie. 

V zmysle rokovacieho poriadku k všetkým bodom programu má byť predložený materiál 

s návrhom na uznesenie. Žiada ho v písomnej podobe ako aj návrh na uznesenie. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – požiadal o informáciu o HPP a verejnému obstarávaniu (ďalej 

len VO). Predložil poslanecký návrh, rokovať v bode 6 stanovisko SEZ Krompachy a.s. 

k priebehu prípravy Hnedého priemyselného parku Krompachy a verejného obstarávania na 

obsadenie HPP Krompachy  a bod  7 - Potvrdenie Uznesenia MsZ v Krompachoch č. 35/I.1 

zo dňa 26. februára 2014. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – svoj návrh stiahla. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ – poslanecký návrh MUDr. Hojstriča: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič.  

zdržal sa : 2 - Barbuš, Rudolf Čiasnoha 

proti      : 0  

Návrh prešiel. 

 

Poslanec Jendruch – predložil poslanecký návrh doplniť do bodu rôzne bod c: 21 - 

Informácia komisie na ochranu verejného záujmu. 

Hlasovanie : z prítomných 12 poslancov MsZ – poslanecký návrh Jendrucha: 

za      : 12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Rudolf 

     Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Návrh prešiel. 

Pani primátorka predložila takto upravený návrh programu rokovania.  

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 11- Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Puchala, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Rudolf  

     Čiasnoha.  

zdržal sa : 1- Barbuš. 

proti      : 0  

 

Program rokovania: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Sľub príslušníka MsP. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Voľba hlasovacej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Stanovisko SEZ Krompachy a.s. k priebehu prípravy Hnedého priemyselného parku 

Krompachy a verejného obstarávania na obsadenie HPP Krompachy. 

7. Potvrdenie Uznesenia MsZ v Krompachoch č. 35/I.1 zo dňa 26. februára 2014. 

8. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 10. 04. 2014. 

9. Majetkové návrhy. 

10. Schválenie finančnej spoluúčasti  na projekte – rekonštrukcia nehnuteľnosti na ul. 

SNP č. 56 v Krompachoch. 

11. Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31. 12. 2013. 

12. Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2013. 

13. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2013. 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 

2013. 

15. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2013.  

16. Návrh rozpočtových opatrení č. 4,5. 

17. Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2014. 

18. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní. 

19. Návrh VZN mesta Krompachy o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území 

mesta Krompachy. 

20. Prerokovanie  platu primátorky  mesta Krompachy. 

21. Schválenie zahraničných služobných ciest primátorke mesta Krompachy do štátov 

Európskej únie na rok 2014. 

22. Rôzne. 

a) ponuka na odpredaj akcií PVS, a.s. Poprad, vo vlastníctve obce Olcnava; 

b) informácia o zmene Organizačnej štruktúry. 

23. Diskusia. 

24. Záver. 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ  Stanislava BAEBUŠA a Igora JENDRUCHA. 

 

2. Sľub príslušníka Mestskej polície Krompachy. 

 

Primátorka mesta  informovala prítomných, že od 1.apríla 2014 bol za člena MsP menovaný 

Slavomír Ľach. Požiadala náčelníka MsP, Mgr. Jozefa Kunu, aby prečítal sľub člena mestskej 
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polície. Po prečítaní pán Slavomír Ľach zložil zákonom predpísaný sľub člena mestskej 

polície. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – niektoré veci dozrejú, ako občan,  je spokojný, že  Slavomír  

Ľach je opäť príslušníkom  MsP. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

       Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf 

                 Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje). 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

PERHÁČOVÁ, členovia: Samuel ČIASNOHA, Mgr. Marta MIČEKOVÁ.  

Hlasovanie:  z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

       Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf 

                 Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Voľba hlasovacej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie: predseda: Vladimír 

PUCHALA,  členovia: Ing. Ľuboš ONTKO, Oľga DZIMKOVÁ.  

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

       Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf 

                 Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

 

5.   Interpelácia poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová – z akého dôvodu informácie na stránke mesta nie sú podľa 

dátumu. Prečo to tak nie je. 

Primátorka mesta – nevie o tom, opýta sa tých, ktorí sú zodpovední za túto činnosť. 

Písomné stanovisko bude doručené v stanovenom termíne. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – má informácie od starostu Kluknavy, že primátorka súhlasila 

s možnosťou dodávky vody z našich zdrojov pre okolité obce.   

Primátorka mesta  – je to možné, ale až po vybudovaní II. tlakového pásma, aby v prvom 

rade naši občania mali dostatok vody. Až po vybudovaní II. tlakového pásma je možnosť 

napojiť okolité obce na zdroj z Poráčskej doliny. Musí byť dostatok vody pre našich občanov. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – kedy bude vybudované II. tlak pásmo. 
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Primátorka mesta – projektová dokumentácia je spracovaná, financovať by sa malo 

z eurofondov. Žiadame PVS, aby v prvom  rade riešila mesto Krompachy  a až tak okolité 

obce. Dnes bolo územné konanie v Kluknave, zastúpenie nášho mesta nebolo. 

 

 

6. Stanovisko SEZ a.s. Krompachy a.s. k priebehu prípravy Hnedého priemyselného 

parku Krompachy a verejného obstarávania na obsadenie HPP Krompachy. 

 

Ing. Imrich Smaržík, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SEZ a.s. 

Krompachy, vyslovil poďakovanie za možnosť vystúpiť na zasadaní MsZ a ústne predložil 

stanovisko spoločnosti SEZ a.s Krompachy k priebehu prípravy HPP a verejného 

obstarávania na obsadenie HPP Krompachy (viď príloha č. 1) tejto zápisnice, stanovisko 

v písomnej forme bolo doručené dodatočne.  

Poslankyňa Mgr. Mičeková –  môže sa so SEZ-om rátať ako s potencionálnym záujemcom 

do HPP? 

Ing. Smaržík – priestor na diskusie je, áno. Samozrejme sú veci, ktoré treba riešiť, uzatvoriť 

verejné obstarávanie 3. kola. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – problém je, že nájomná zmluva bola na 15 rokov a teraz je na 10 

rokov a zamestnanosť 12 pracovníkov. 

Ing. Smaržík – akceptované zo strany SEZ je na 10 rokov, z právneho hľadiska zamestnať 12 

ľudí  nie je možné, ale technicky sa dá zvládnuť, že mesto zamestná týchto ľudí. Ochota tu zo 

strany mesta nebola. Do tretieho kola sa nešlo, lebo by sa mohlo stať, že by sa vracali 

prostriedky. 

Ing. Balážová – mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky súťaže. 

Poslanec Puchala – sú názory dvoch strán, mestské zastupiteľstvo nastúpilo v roku 2010, 

keď proces bol rozhodnutý a rozbehnutý. Je spokojný s hlasovaním keď sa zdržal hlasovania 

o vstupe investora z Bardejova. 

Poslanec Probala -  zbytočne sa v meste rozviruje diskusia, očierňujú sa poslanci. Vo firme 

Delta v Dunajskej Strede je zamestnaných 31 ľudí. Plat vo výške 1 200 €, je to zarážajúce.  

Primátorka mesta – fakt, že si váži prácu všetkých predchádzajúcich  primátorov ako aj 

prácu generálneho riaditeľa SEZ a.s. Ing. Smaržíka. SEZ a.s. bol ocenený cenou mesta, bolo 

to preto, že sa vedelo o aké zásluhy ide. Váži si prácu poslancov MsZ, práca na MsÚ je ťažká. 

Nie je si vedomá, aby sa zlým a negatívnym spôsobom vyjadrovala o SEZ-e. Zmluva 

o spolupráci bola podpísaná oboma stranami, Ing. Török predstavoval projekt, ktorý v I. kole 

bol neúspešný, opätovne bol prihlásený do II. kola. V novembri 2009 bola  uzatvorená zmluva 

o spolupráci (citované body bod 4.1.2,4.1.3 4.1.4, 4.1.9). 

Ušlá daň z nehnuteľnosti od roku 2011 je vo výške 27 644, 91 €. Poistenie HPP od roku 2011 

je   4 519,79 €. Poistenie majetku – záložné zmluvy od roku 2013 – 1 307,12 €. Znalecké 

posudky, geometrické plány, kolky – 3 662,38 €. Kúpa pozemkov – neoprávnené výdavky 

9 698,04 €. MOON – reklamná tabuľa 5 653,14 €. Spolu je to výška 52 485,38 €. 5% 

spoluúčasť mesta pri ŽoP č. 1 nákup pozemkov – 75 015,10€, ŽoP č. 2 asanácia – 22 308,32 

€, čo spolu činilo 97 323,42 €.  Celková čiastka na HPP je doposiaľ 149 808,80€. Podľa 

usmernenia ministerstva hospodárstva a projektu investor v HPP musí zamestnať 12 ľudí. Bez 

verejnej súťaže nie je možné prenajať nehnuteľnosť. Posledná súťaž bola zverejnená  

v zmysle zákona a poslanci MsZ ju schválili.  Informovala sa, či  SEZ a.s. má záujem vstúpiť, 

bolo povedané že nie. Doručená bola jediná obálka, investor KFŠ DELTA sa predstavil 

v minulom roku na októbrovom zasadaní mestského zastupiteľstva. Poslanci MsZ vykonali 

obhliadku a informáciu o možnom zriadení prevádzky zobrali na vedomie. Neboli otázky       

a  chceli ju zriadiť v Kovohutách. Bol to bežný postup vyhodnotenia súťaže. Pripravila sa 
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zmluva. O mzde 1 200,-- € hovoril konateľ spoločnosti, je to priemerná mzda. K tejto 

prevádzke, predtým ako sa  začali šumy, predložil sa návrh do komisií. Tri komisie dali 

súhlasné stanovisko s tým, že treba sa pozrieť na prevádzku. O  tomto informovali novinári. 

Čo sa týka Domu kultúry,  mesto ju kúpilo od SEZ-u  za 5 mil. Sk. V roku 2007 nebol dlh len 

13 mil. Sk, boli aj iné záväzky, dom kultúry, nemocnica. Dementuje, že nehospodárne sa 

nakladá s majetkom mesta. Každý rok sa prechádza s prebytkom. Úvery sa splácajú včas. 

MsZ vyjadruje svoju vôľu tým, že hlasuje za alebo proti, uznesenie sa podpíše alebo nie. 

Nepodpísala ho, ale rešpektuje rozhodnutie poslancov MsZ. Stále nemáme investora, bude 

rada keď bude SEZ. Stále sa hľadá nový investor, bolo už niekoľko rokovaní. Ak je záujem 

zo SEZ-u môže sa rokovať ďalej. Ďakuje za pomoc pri verejnom obstarávaní, je to 90 % 

zásluha Ing. Smaržíka, že mesto zo súdneho sporu vyšlo dobre a  že bolo zrušené verejné 

obstarávanie. Nikde nerozprávala o tom, že to vybavila. 

Ing. Ľuboš Weigner CSc., občan mesta – ako chemik by sa rád vyjadril k týmto veciam. Je 

veľa rečí o tejto záležitosti. V minulosti  bolo zvykom, že sa zriadila  technická rada, v ktorej 

boli rôzni odborníci.  Neboli žiadne informácie o iných veciach - napr. cesta sa rozbije, kto ju 

opraví. Niektoré chemikálie reagujú na citlivé prístroje, môžu sa poškodiť vo firmách SEZ 

a.s. a Panasonic . Je otázka porúch, sú tam jedovaté látky. Zásobníky na oleje sú tiež jedovaté. 

Oceniť sa ale musí, že mesto má záujem na zamestnanosti. Pričom nie je možné zamestnať 

ale toľko ľudí, všetko je automatizované. Prezrieť si prevádzku, kde to už funguje. Nie je 

predložených dostatok podkladov, preto nie je možné dať kladné stanovisko. 

Primátorka mesta – spracovaný je návrh nájomnej zmluvy, ktorý nebol prečítaný úplne. 

V predposlednom  bode sa uvádza, že zmluva bude účinná, keď investor preukáže dopad na 

životné prostredie, vyjadrenie EIA, posudzujú sa všetky vplyvy. Prezreli sa rôzne stanoviská, 

napr. profesor z baníckej univerzity vyhodnotil proces pyrolýzy, prevádzka musí prejsť 

posudzovaním vplyvu na životné prostriedky. Prevádzka mala byť 4 smená, rozšírená 

o strojársku výrobu. V Čechách je prevádzka, 5 prevádzok je v Nemecku.  

Ing. Smaržík – predložené bolo stanovisko SEZ-u, v niektorých veciach nie je pochopenie. 

SEZ má vypracovať projekt výstavby a SEZ má vypracovať VO. Mesto to malo zmluvným 

vzťahom zabezpečiť. SEZ do projektu investovalo dosť času a úsilia. Investor z Bardejova je 

spochybnený, je to prototyp ukrajinskej výroby, ktorý nie je odskúšaný, je len                         

v poloprevádzke a nie v plnej prevádzke. 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – „V ČR nebola technológia pyrolýzy pre spracovanie odpadov 

v priemyslovom meradle doposiaľ aplikovaná“, to je z materiálu na webovej stránke mesta 

(link pod článkom „Ako je to s HPP v Krompachoch?“). Podobná fabrika funguje len 

v odľahlom bývalom vojenskom areáli v Maďarsku. Pýtam sa, prečo sme my poslanci neboli 

prizvaní k okrúhlemu stolu, aby sme dospeli k spoločnej dohode. Myslím, že podpisovej 

akcii, ktorá je rozbehnutá v meste na základe jednostranného názoru, malo predchádzať 

najprv verejné zhromaždenie občanov. Ľudia podpisujú petíciu, ale nevedia, čo podpisujú. 

A divné je to, že kým v iných mestách ľudia zbierali podpisy proti vstupu tohto investora, my 

zbierame podpisy  za jeho vstup. Táto firma z Bardejova sa nevie presadiť na trhu od roku 

2001, odmietli ju v Radvani, Hnúšti, Stropkove, Senici, Čičarovciach, Vojanoch a naposledy 

toho roku i v Lieskovci pri Zvolene. Z internetu viem, že v Stropkove už v súčasnosti majú 

v HPP investora, stavebnú firmu z Ruska. Pýtam sa, prečo my chceme do Krompách firmu 

s neoverenou technológiou? Nikto z nás, poslancov, nie je proti vstupu investora do HPP. 

Bojujme ale za investora, o ktorého sa budú biť všetky obce, a nie za takého, ktorého všetky 

obce odmietajú. 

Primátorka mesta – v čase, keď sa zmluva podpísala medzi mestom a SEZ-om, tak v tom 

čase ešte nebola  podpísaná medzi mestom a ministerstvom hospodárstva. Mesto má 

zamestnať 12 ľudí v priestoroch SEZ-u. Deň po kolaudácii majú byť títo ľudia zamestnaní. 
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Ak SEZ nepôjde ďalej,  nedopustí, aby mesto vracalo prostriedky štátu. Európska únia  

pravdepodobne pozastaví financovanie eurofondov. Mesto hľadá ďalších investorov. 

Ing. Smaržík – v roku 2019 majú byť naplnené dopadové ukazovatele, zamestnaných má byť 

122 ľudí a preinvestovaných 2,7 mil. €. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – na minulom zasadnutí sa hlasovalo proti tejto zmluve. V marci 

a apríli sa rozvíja téma na internetovej stránke. 

Primátorka mesta  – bol uverejnený článok v Korzári, prečítala si diskusiu, bolo tam veľa 

urážlivých článkov, preto sa rozhodla reagovať na to,   čo sa týka ekonomiky mesta. O vstupe 

investora, keď v októbri 2012 sa o tom hovorilo na mestskom zastupiteľstve, nepadla jedna 

negatívna veta, nebolo by sa reagovalo na tohto investora.  

Poďakovala sa generálnemu riaditeľovi ak aj SEZ- u Krompachy. 

Hlavná kontrolórka  – sú urážky z rôznych strán. Nie je na strane ani primátorky, ani 

poslancov, je potrebné vzájomne diskutovať, riešiť. Je rada, že si vypočula informácie i zo 

strany SEZ-u. Nie je odborníčkou na chémiu, k tomu mali byť predložené súčasne aktuálne 

odborné stanoviská tých, ktorí majú oprávnenie ich vydať. Na októbrovom zasadaní bol bod 

rokovania schválenie zámeru danej firmy do Kovohút. Pani primátorka nebola veľmi 

naklonená tejto firme, nakoniec informácia sa zobrala na vedomie. Vypočula si názory, 

samozrejme jednoznačne je za zdravé životné prostredie, riešiť aj ekonomickú stránku, 

dopady. Požiadala a poprosila o vzájomnú  ústretovosť a spoluprácu pri rokovaní poslancov 

MsZ a primátorky mesta. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – listom oslovila poslancov MsZ, starostov okolitých obcí, 

informovala sa o bardejovskej firme. Bola urážaná facebooku. 

Primátorka mesta – o všetkých dôležitých  veciach rozhodujú poslanci mestského 

zastupiteľstva. 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ – túto firmu nikto nepreferuje,  firma vzišla z obchodnej 

verejnej súťaže. Iba slobodní ľudia nech hľadajú pravdu, lebo iba slobodní ľudia nájdu 

správne riešenie. Každému z nás nám záleží na životnom prostredí,  leží nám to každému na 

srdci. Skúsme byť racionálni a odosobníme sa od toho. Bola ponuka pozrieť sa na prevádzku 

a tým oddialiť rozhodnutie mestského zastupiteľstva. 

Primátorka mesta  – na minulom zasadaní navrhla stiahnuť materiál z rokovania, pozrieť si 

prevádzku. Poslanci MsZ sa nestotožnili s týmto návrhom. Našou povinnosťou zo zákona je, 

že výsledkom verejného obstarávanie  je zmluva. Mesto za jej  vedenia dosiahlo výsledky ako 

v minulosti nie. Mesto nie je zadlžené a zabolelo ju, že poslanci súhlasili s prijatím úverom, 

že ich nezaujímalo či na to mesto má. Firma,  ktorá jediná sa uchádzala, dostane odpoveď 

takú, ako schvália poslanci MsZ. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – trápi ho, čo sa udialo na www stránke mesta a to  reakcia           

na diskusiu. Zdôraznil, že žiadne rozhovory firmy Delta s HZ metal neprebehli.  

Hlavná kontrolórka – zástupcovia firmy Delta tvrdili, že v Bardejove nie je priemyselná 

zóna,  park, čo nie je pravda.  

Primátorka mesta – materiál sa mohol stiahnuť z rokovania MsZ. Na stránke mesta reagoval 

poslanec MsZ Barbuš. Na stránke bolo zverejnené video z Poľska od vedúceho odboru ŽP 

pána Ing.  Murína. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch, 

       Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, R. Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 1- Barbuš  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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7. Potvrdenie Uznesenia MsZ v Krompachoch č. 35/I.1 zo dňa 26. februára 2014. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na potvrdenie Uznesenia MsZ v Krompachoch č. 35/I.J 

zo dňa 26. februára 2014. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Jendruch, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 1- Barbuš  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/J.1 – viď pripojené pri zápisnici (potvrdzuje).  

 

 

8. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 10. aprílu 2014. 

 

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

MsZ v Krompachoch k 10. aprílu 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

              Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

9. Majetkové návrhy. 

 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku mesta a regionálnej politiky, predložila 

majetkové návrhy  v písomnej forme, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

 

a) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj dvojizbového bytu č. 32 na siedmom 

poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

 

Poslanec Puchala - 5 bytov je mestských, kto je správcom. 

Ing. Balážová – je zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov. 

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

komisia sa nezišla, ale vyjadrenie bolo prostredníctvom internetu. Komisia odporúča návrh 

schváliť. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

              Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.1 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj dvojizbového bytu č. 33 na siedmom 

poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.2 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

c) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj dvojizbového bytu č. 35 na siedmom 

poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.3 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

d) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj jednoizbového bytu č. 31 na 

siedmom poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.4 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

e) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj jednoizbového bytu č. 26 na šiestom 

poschodí v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.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. 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.6 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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g) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytového priestoru č. 3 v budove na 

Starej ceste súp. č. 1079 v Krompachoch. 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.7 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

h) predaj časti pozemku pod garážou na Lorencovej ulici  v Krompachoch Júliusovi 

Maculovi, bytom Lorencova č. 2, Krompachy. 

 

Poslanec Jendruch – ide len o týchto dvoch záujemcov? 

Ing. Balážová – áno, z dôvodu, že sú to mestské pozemky. 

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

schváliť. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.8 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 

i) predaj časti pozemku pod garážou na Lorencovej ulici  v Krompachoch Zoltánovi 

Riemerovi, bytom Lorencova č. 5, Krompachy. 

 

Hlasovanie:  z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               
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               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.9 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

j) zmluva o zriadení vecného bremena s Košickým samosprávnym krajom. 

 

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

schváliť. 

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.10 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

k) zmluva o zriadení vecného bremena pre spoločnosť SEZ Krompachy a.s. 

 

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

schváliť. 

Primátorka mesta- cesta bude v majetku mesta, zriaďuje sa vecné bremeno za nulovú 

hodnotu. 

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.11 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

l) zámer zámeny nehnuteľností – rodinný dom na Družstevnej ulici vo vlastníctve 

Františky Jurišincovej za dom na Maurerovej ulici vo vlastníctve mesta. 

 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – Ing. Balážová a pani Jurišincová boli sa pozrieť na 

nehnuteľnosť? 

Ing. Balážová – boli a pani Jurišincoá súhlasí so zámenou. 

Poslanec Puchala - za koľko bolo ponúkané.  

Ing. Balážová  – za cenu 23 000,-- €, ale  spracovávajú sa znalecké posudky. 

Poslanec Jendruch – zabráni sa, aby sa do uvoľnených bytov na Baníckej štvrti   

nenasťahovali iní občania  a ešte koľko tam býva rodín. 

Primátorka mesta – pri odsťahovaní sa byty vybývajú.  Bolo 6 bytových domov, ostal už len 

1  bytový dom s 11 rodinami. 

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

schváliť. 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.13-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer a 

spôsob). 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.12 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

10. Schválenie finančnej spoluúčasti  na projekte – rekonštrukcia nehnuteľnosti na ul. 

SNP č. 56 v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na projekte 

– rekonštrukcia nehnuteľnosti na ul. SNP 56 v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Ing. Kozlová – 5% je z vlastných zdrojov, 25 000,-- € je to najvyššia čiastka. 

Ing. Balážová – 25 000,-- €  je strop. 

Poslankyňa Mgr. Mičeková - celková suma je vysoká.  

Primátorka mesta – projektová dokumentácia je spracovaná, vyšli takéto náklady. Viac 

nemôžeme požadovať, je to pred súťažou verejného obstarávania, čiastka na rekonštrukciu po 

verejnom obstarávaní sa možno zníži. 
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Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – pozastavila sa nad nákladmi, sú vysoké. Nie je 

to hospodárne a efektívne, vrážame vlastné prostriedky, keď spočítame to za čo sme starú  

nehnuteľnosť kúpili plus vlastné za rekonštrukciu, je to vysoká suma. Mesto by malo 

s majetkom nakladať hospodárne a efektívne, zveľaďovať ho, zhodnocovať. Na druhej strane 

- starých budov, ktoré nie sú využívané, prinášajú iba náklady, sa zbavovať. My ideme starú 

budovu rekonštruovať. Pre deti je to dobré, budovy sú blízko seba, ale tri triedy určite 

neporiešia  stav, v budúcnosti budeme musieť hľadať ďalšie priestory. Mesto má predsa 

nevyužité priestory, staré budovy a to MŠ na Trangusovej ulici, či budova ZŠ na Mikuláša 

Šprinca. 

Primátorka mesta – budova je stará, ale je kompletne zrekonštruovaná, hodnota bola 

60 000,-- €,  zjednalo sa na 40 000,-- €.  

Poslanec MUDr. Hojstrič – či je to adekvátne, investovať 160 000,-- €,  možno to je. Už 

v minulosti mal obavu, čo to bude stáť.  Škoda, že projekty nie sú aj na materské školy. 

Primátorka mesta – niekedy,  keď sa podpisovali zmluvy, nebola klauzula že cena je 

konečná a nemenná. Z ministerstva hospodárstva prinútili, že cena je pevná. Najväčšie 

problémy pri VO bola klauzula, že cena je konečná a nemenná, preto sa táto veta dáva do 

zmlúv. Navýšená cena – nevie zaručiť. Objekt sa kúpil, lebo je neúnosná situácia v ZŠ na ul. 

SNP. 

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

               Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/K.1– viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

 

11. Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31. 12. 2013. 

 

Ing. Balážová predložila písomný návrh na vyradenie majetku mesta Krompachy k 31. 12. 

2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

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

schváliť. 

Poslanec Puchala, predseda   vyraďovacej komisie MsZ, komisia odporúča vyradenie 

majetku mesta je to v súlade so zákonom. 

Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

     Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

     Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.13 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

12. Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2013. 

 

Ing. Balážová predložila písomnú správu o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 

2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

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

o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2013. 

Hlasovanie: z  prítomných 11 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

     Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 36C.2 /– viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Primátorka mesta vyslovila poďakovanie Ing.  Balážovej za spracovanie materiálu. 

 

13. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2013. 

 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil súhrnnú správu o výsledku hospodárenia škôl 

a školských zariadení za rok 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice a ktorá bola  prerokovaná 

na komisii školstva, kultúry mládeže a športu. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva, kultúry mládeže a športu, komisia  

odporúča správu schváliť. 

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

správu o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2013. 

Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

     Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/– viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

14.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy         

za rok 2013. 
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Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka mesta, predložila písomné stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy, ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Mgr. Mičeková – aj keď ako vie, kontrolórka nemá rada pochvalu na jej adresu, 

vyslovila poďakovanie za prehľadné stanovisko, grafy, tabuľky. 

Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Samuel Čiasnoha, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf               

     Čiasnoha. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebola Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

15. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2013.  

 

Primátorka mesta predložila Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2013, ktorý  je 

prílohou tejto zápisnice. Príjmy mesta boli nižšie ako v roku 2007, aj tak sa hospodárilo 

s prebytkom. Poďakovanie patrí zamestnancom mesta, prednostovi MsÚ a poslancom MsZ, 

že sa podarilo takto hospodáriť. Z rokovania ZMOS-u vyplynulo, že sa mestám a obciam za 

rok 2013 podarilo  hospodáriť s prebytkom. Vytvorili sme si dobre východiskové predpoklady 

na investovanie v tomto roku. 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia – Záverečný účet bola spracovaný 

a vyvesený  v zákonnej lehote, neboli predložené žiadne pripomienky. Súčasťou je aj výrok 

audítorky, ktorá  schválila účtovníctvo a hospodárenie s finančnými prostriedkami nášho 

mesta. V roku 2013 bolo  57 rozpočtových opatrení pri úprave rozpočtu. Prebytok je 

248 000,-- €. Zároveň je predložený návrh na prerozdelenie prebytku hospodárenia. Hodnotil 

sa aj programový rozpočet, ktorý je prílohou záverečného účtu. 

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

účet mesta Krompachy za rok 2013. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf   Čiasnoha. 

zdržal sa : 1 – Samuel Čiasnoha 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf   Čiasnoha. 

zdržal sa : 1 – Samuel Čiasnoha 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.15, 16, 17, 18, 19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje bez 

výhrad). 

 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf   Čiasnoha. 

zdržal sa : 1 – Samuel Čiasnoha 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/L.14 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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16. Návrh rozpočtových opatrení č. 4, č. 5. 

 

Primátorka mesta predložila návrh rozpočtových opatrení č. 4, č. 5, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice. 

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

opatrenie č. 4 a č. 5. 

Poslanec Puchala – je za neobsadené byty? 

Primátorka mesta – je to za naše byty na ul. SNP 1 a byty v DOS. Získali sme grant na 

havarijný stav telocvične v roku 2013, ktoré sa poukázali v tomto roku. 

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov MsZ:  

za  :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

    Ing. Kozlová, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf   Čiasnoha,        

   Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 4). 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za  :12 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, Barbuš, 

    Ing. Kozlová, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf   Čiasnoha,        

   Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.21– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 5). 

 

17.  Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2014. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný zoznam uchádzačov o dotácie, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Možné je prerozdeliť vo výške 36 000,-- €. Nie je predložený žiadny 

konkrétny návrh z dôvodu, že boli výhrady, že úradníci do toho nemajú čo zasahovať. Je to 

v kompetencii poslancov MsZ ako rozhodnú. 

Poslanec Jendruch – prerozdelením zaoberala sa tým každá komisia. Poslanci MsZ sa stretli 

2x a dohodli sa na prerozdelení. Predložil poslanecký návrh schváliť am blok.  

Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia finančná a majetková bolo oboznámená 

o požadovaných finančných príspevkoch z rozpočtu mesta. 

Poslanec Puchala – našiel sa priestor na dohodu, nespochybní to hlavná kontrolórka, že sa 

nekoná v zmysle prijatého VZN. 

Primátorka mesta – DHZ potrebuje  na materiálne vybavenie. 

Za predložený poslanecký návrh poslanca Jendruch, aby sa hlasovalo o všetkých položkách 

raz boli 11 poslanci MsZ  Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Mgr. Mičeková, 

Barbuš, Ing. Kozlová, Jendruch,  Puchala, Rudolf   Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, nehlasoval 

MUDr. Hojstrič. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za  :8 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko, Jendruch,  Puchala, Rudolf     

Čiasnoha,  Samuel Čiasnoha. 

zdržal sa : 3 – Barbuš, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová  

proti      : 0  

nehlasoval: 1 –MUDr. Hojstrič 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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18. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní. 

 

Prednosta MsÚ – predložil písomný návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení 

po dohodovacom konaní, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

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

návrh. 

Primátorka mesta – podielové v minulom roku boli vyššie, dostali sme dotáciu na zvýšenie 

platov pre zamestnancov škôl a školských zariadenie. Tohto roku sme dotácie nedostali 

a podielové dane boli nižšie. V podielových daniach by sa malo doplatiť na platy 

zamestnancov škôl. Podielové dane sú  podľa počtu obyvateľov, pričom máme nižší počet 

detí.  

Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za       :11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko,  Samuel Čiasnoha, Barbuš, 

     Ing. Kozlová, Jendruch,  MUDr. Hojstrič, Puchala, Rudolf   Čiasnoha,  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

v miestnosti nebola Mgr. Mičeková 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.22– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

19.  Návrh VZN mesta Krompachy o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území 

mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN MsZ mesta Krompachy o zriaďovaní 

stanovíšť taxislužby  na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. V meste  

nie sú vyčlenené stanovišťa na taxi služby, zákon to umožňuje stanoviť. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – predložil stanovisko komisie MsZ výstavby a životného 

prostredia s tým, že pri prehodnotení, komisia neodporúča schváliť VZN. 

Prednosta MsÚ – parkovanie na súkromnom pozemku, musí byť označené. Zatiaľ sa parkuje  

pri dome. 

Poslanec Puchala – stanovište  asi nebude využívané, nebude záujem. 

Prednosta MsÚ  – vo väčších mestách to má zmysel. 

Poslanec Jendruch – koľko máme zriaďovateľov. 

Prednosta MsÚ  - sú dvaja. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – plánuje sa 7 parkovacích miest, parkovacích miest v centre 

mesta  je málo, budú blokované.  

Poslanec Ing. Ontko – na komisii MsZ verejného poriadku bol predložený návrh  a neboli 

námietky. 

Zástupca primátorky mesta  – prikláňa sa k tomu, že v tejto chvíli VZN nepotrebujeme. 

Miesta predať za úplatu. 

Primátorka mesta – pri udeľovaní licencie je potrebné,  či máme VZN a keď máme, je 

potrebné uviesť, kde je parkovanie. 

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov : 

za     : 12 - Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Barbuš, Puchala, Ing. Perháčová, 

   Dzimková, Samuel Čiasnoha, Probala, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, Mgr. 

   Mičeková 

zdržal sa : 0 

proti        : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.6- viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie dôvodovú 

správu). 
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Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov : 

za     : 0 

zdržal sa: 5 - Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Barbuš, Puchala 

proti       : 7 – Ing. Perháčová, Dzimková, Samuel Čiasnoha, Probala, Ing. Kozlová, MUDr. 

  Hojstrič, Mgr. Mičeková 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/E.1 – viď pripojené pri zápisnici  (neuznáša sa na VZN). 

 

20.  Prerokovanie  platu primátorky  mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na prerokovanie platu primátorky mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Hlasovanie sa uskutočnilo tajne. 

Poslanec Puchala, predseda hlasovacej komisie informoval o výsledku hlasovania. 

Rozdaných bolo  12   hlasovacích lístkov, za bolo  7,  proti 2, neplatné boli 3 hlasovacie 

lístky. Návrh prešiel. 

 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/A.2, C.6, F.1, G.1, H.1, - viď pripojené pri zápisnici. 

 

21.  Schválenie zahraničných služobných ciest primátorke mesta Krompachy do štátov 

Európskej únie na rok 2014. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na schválenie zahraničných 

služobných ciest primátorke mesta Krompachy do štátov Európskej únie na rok 2014, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Hlasovanie: z  prítomných 12 poslancov : 

za     : 12 - Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Barbuš, Puchala, Ing. Perháčová, 

   Dzimková, Samuel Čiasnoha, Probala, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, Mgr. 

   Mičeková 

zdržal sa : 0 

proti        : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.24  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

22.  Rôzne. 

 

a) ponuka na odpredaj akcií PVS, a.s. Poprad, vo vlastníctve obce Olcnava. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh ponuky na odpredaj akcií PVS, a.s. 

Poprad vo vlastníctve obce Olcnava, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Puchala – aký zmysel má odkúpenie. 

Zástupca primátorky mesta  – obec chce akcie  odpredať, ponúka predaj ďalším 

akcionárom, pre nás to nemá význam. 

Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov : 

za     : 12 - Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Barbuš, Puchala, Ing. Perháčová, 

   Dzimková, Samuel Čiasnoha, Probala, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, Mgr. 

   Mičeková 

zdržal sa : 0 

proti        : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.8 – viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie). 

Hlasovanie : z prítomných 12 poslancov : 

za      : 0 
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zdržal sa : 0 

proti        : 12 - Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Barbuš, Puchala, Ing. Perháčová, 

   Dzimková, Samuel Čiasnoha, Probala, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, Mgr. 

   Mičeková 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/I.1- viď pripojené pri zápisnici  (neschvaľuje). 

 

b) informácia o zmene Organizačnej štruktúry. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomnú informáciu o zmene Organizačnej štruktúry mestského 

úradu, ktorá je prílohou tejto zápisnice a zároveň okomentoval predložený návrh. 

Hlasovanie : z prítomných 12 poslancov : 

za     : 12 - Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Barbuš, Puchala, Ing. Perháčová, 

   Dzimková, Samuel Čiasnoha, Probala, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, Mgr. 

   Mičeková 

zdržal sa : 0 

proti        : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.9 – viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie). 

 

c) informácia komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

Poslanec Jendruch, predseda komisie na ochranu verejného záujmu ústne informoval 

o odovzdaných majetkových priznaniach s konštatovaním, že všetci poslanci MsZ 

a primátorka mesta majetkové priznanie  odovzdali v zákonnej lehote do 31.3.2014. 

Hlasovanie : z prítomných 12 poslancov : 

za     : 12 - Jendruch, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Barbuš, Puchala, Ing. Perháčová, 

   Dzimková, Samuel Čiasnoha, Probala, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, Mgr. 

   Mičeková 

zdržal sa : 0 

proti        : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.11 – viď pripojené pri zápisnici  (berie na vedomie). 

 

23. Diskusia. 

 

Poslanec Jendruch – na krompašskom bývalom kameňolome je rampa a za ňou je 

umiestnená maringotka, vie sa komu patrí? 

Ing. Michal Tkáč, riaditeľ Mestských lesov – sú to včelári, ktorí mali úle na druhej strane, 

takže si včely premiestnili a umiestnili tam aj rampu. 

Poslanec Probala – má niekoľko veci na riešenie. Petícia bola podpísaná poslancami MsZ 

ohľadom skladu soli na Štúrovej ulici. Doposiaľ nebola doručená odpoveď. 

V nehnuteľnostiach pri bývalom kine počas búrok voda zaplavuje záhrady. Kanál pri pánovi 

Džuganovi stále je v zlom stave, je to náš pozemok, potrebné je dať tam rúry a zasypať to.    

Na Štúrovej ulici v zdravotnom stredisku po brehoch po búrkach tečie bahno, pozemok je 

pána Papcuna, ale voda steká zo svahu, ktorý je mestský. Už minulosti dal návrh urobiť 

šachtu. Nie sú to veľké veci, dajú sa riešiť. 

Primátorka mesta – poslanec Probala sľúbil, že šachtičku na Štúrovej ulici zabezpečí. A pri 

kine taktiež. Je urobený projekt na doriešenie svahu pána Džugana, ale sú obavy urobiť to, 

báli sa kopať, lebo pánovi Džuganovi spadne nielen plot ale aj garáž. Pán Džugan si postavil 

garáž a plot na násype. Petícia – existuje zákon o sťažnostiach a petíciách. Táto petícia 

nespĺňa náležitosti petície, je to podanie, bude odpovedané každému zvlášť. Každý, kto je 
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podpísaný,  dostane odpoveď. Vedenie mesta je primátor a poslanci MsZ, primátor mesta 

nerozhoduje o vydaní stavebného rozhodnutia, nemôže vstupovať ani zastupiteľstvo, ale rieši 

to stavebný úrad, ktorý koná v zmysle stavebného zákona. Je to vedené ako sklad. Celý 

proces pána Papcuna sa rieši 3 roky, stále niečo od neho žiadame. Doložil štúdiu zaťaženosti, 

stanovisko od vodární, elektrárni, rozhodnutie KSK, dopravného inšpektorátu. Tieto 

doplňujúce materiály boli predložené stavebnému úradu, ktorý je povinný  vydať územné 

rozhodnutie, stavba sa odobrí stavebným povolením. Muselo sa vydať územné rozhodnutie. 

Ľudia z ulice sa nemohli odvolať, môže sa odvolať len účastník konania. Zatiaľ nežiadal 

o stavebné konanie. Stavbu nemá skolaudovanú.  

Na chodníkoch v meste po zime sa musia urobiť výtlky, oprava chodníkov na Maurerovej ul., 

Hlavnej ul., Kúpeľnej, Družstevnej. Schválených 45 000,-- € nestačí na opravu chodníkov 

v meste. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – podklad na chodník stál 33 000,-- €. 

Primátorka mesta – bol to  celý chodník. 

Poslankyňa Dzimková – poďakovala sa za zbierku finančných  prostriedkov  pre chorého 

brata. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – bola oslovená občanmi z Lorencovej ul. č. 10 – okolie činžiaku 

je príkladom pre ostatné činžiaky. Ihrisko používajú všetky okolité činžiaky, ale je nalomený 

chodník. Bolo by dobré  umiestniť stĺpiky, aby sa zamedzil vstup áut. Dať kamery z dôvodu 

schádzania sa mládeže vo večerných hodinách a častejšie vykonávať kontroly v týchto 

lokalitách zo strany MsP.   

Zástupca primátorky mesta – chodník pravdepodobne zničilo zberné auto odpadu 

spoločnosti  Ekover s.r.o.,  hovoril o tom s riaditeľom, upozorní vodičov.  

Primátorka mesta – umiestnili sa palisády na sídlisku JUH, aby sa zamedzil vstup áut. 

Zakúpené sú fotopasce. Kamery sa nerozpočtovali. 

Prednosta MsÚ -  kamerovým systémom sa nedá všetko riešiť. Problém nie je v kamerách, 

ale problém zabezpečiť prenosové dáta v našom meste. Preto si myslím, že svoj  účel budú 

lepšie spĺňať fotopasce. 

Poslanec Puchala – mrzí ho vzájomné osočovanie, každý poslanec sa zodpovedá za svoje 

hlasovanie. V akom stave je petícia. 

Primátorka mesta – ako dopadne HPP ukáže čas. Dopadne dobre, ak bude zrealizovaný. Sú 

veľké problémy, spracované projekty sú podľa starých noriem, sú nevyhovujúce, prerába sa 

statika, večný boj je s dodávateľom, stavba je pozastavená na dvoch objektoch. V rozpočte 

bol SO 3 bol vyhodený, pri verejnom obstarávaní boli s tým problémy, ďalšie náklady sú na  

vzduchotechniku, ktoré neboli v rozpočte. Objekt SO 04 – sú zle vypočítané základy, 

problémy s monitorovacím správami. 23 000,-- € sú zaplatené z vlastných zdrojov, kotolňa je 

spojená so Zinkozou, problémy sú s  plynom, je to len časť problémov. Bolo rokovanie 

s potenciálnymi  investormi, zatiaľ bez výsledkov. Ak sa pozastaví financovanie 

z eurofondov,  budeme musieť zaplatiť cca 5-6 mil. €. Petíciu iniciovali ľudia, nie primátorka 

mesta, stále beží, nie je ukončená. 

Rudolf Čiasnoha – dopravná nehoda bola na ul. SNP smerom od Košíc - pri predajni Eva je 

rozbitý kanál, vodič sa chcel vyhnúť a zrazil sa s autom z protismeru. 
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24. Záver.  

 

Primátorka mesta   sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 36.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Popriala príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. 

 

 

V Krompachoch  10. apríla 2014 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

 

Mgr. Emil MUĽ         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

prednosta MsÚ                primátorka mesta       
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