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ZÁPISNICA 
zo 43. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,  

konaného dňa   25. septembra 2014 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky  mesta, otvoril rokovanie 43. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítal poslancov MsZ a zamestnancov mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné, prítomných bolo 10  poslancov, ospravedlnili sa MUDr. Marián Hojstrič 

a Mgr. Marta Mičeková. Zástupca primátorky ospravedlnil primátorku mesta, že sa dnešného 

rokovania nezúčastní z dôvodu zahraničnej služobnej cesty do Českej republiky. Zástupca 

primátorky mesta predložil návrh programu rokovania, ktorý bol prítomnými poslancami 

jednohlasne schválený.  

 

Program rokovania: 

 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Schválenie financovania projektu v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 

Zástupca primátorky mesta určil za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za 

overovateľov   zápisnice poslancov MsZ Igora JENDRUCHA a Samuela ČIASNOHU. 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Zástupca primátorky mesta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda:  Ing. 

Ľuboš ONTKO, členovia Rudolf ČIASNOHA, Ing. Lívia KOZLOVÁ.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 43/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslanec Puchala – mesto funguje bez prednostu MsÚ, čo k tomu viedlo a kto prevzal jeho 

kompetencie. 

Zástupca primátorky mesta – prednosta požiadal o uvoľnenie, alebo to bolo na základe 

zmeny štruktúry, on nevie, je to v kompetencii primátorky. Po zmene organizačnej štruktúry 

funkcia prechádza na primátorku mesta a následne príslušnými agendami primátorka poverila 

vedúcich oddelení. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka - nevie aký bol dôvod, či o uvoľnenie požiadal 

prednosta, nevie aký dôvod bol zmeniť organizačnú štruktúru, zrušiť miesto prednostu, miesto 

mohlo ostať neobsadené. Je zvláštne, že na mestskom zastupiteľstve 20.8.2014 boli 

uznesením zadané, kladené úlohy na prednostu, pritom sa muselo vedieť, že miesto sa ruší od 

1.9., čo aj bolo na porade 21.8. ráno oznámené, tejto porady sa nezúčastnila, nebola prizvaná. 

Funkcia mohla ostať neobsadená. Súvisí to, ide o efektívnosť vynaloženia finančných 

prostriedkov. Nevie aké finančné prostriedky boli vyplatené na odstupnom. O tom chcela 

hovoriť na porade tento týždeň, ktorá však bola zvolaná k vyhodnoteniu jarmoku. Na 

najbližšej porade bude žiadať vysvetlenie. V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta, 

primátor vydáva organizačný poriadok, čiže aj jeho zmeny sú v kompetencii starostu, 

primátora, nič neporuší. Niekedy to bolo v kompetencii zastupiteľstva. Ide ale aj o efektívnosť 

vynaloženia finančných prostriedkov.  

Poslanec Jendruch – 6 mesiacov nemôže byť obsadené miesto prednostu? 

Zástupca primátorky mesta – nie 6, ale 3 mesiace. 

Hlavná kontrolórka – v zmysle zákonníka práce je možné obsadiť túto funkciu po dvoch 

mesiacoch, t.j. obsadiť zrušené pracovné miesto, ak by bola daná výpoveď podľa určitého 

paragrafu v zmysle zákonníka práce. Nevie podľa ktorého paragrafu bola prednostovi daná 

výpoveď, ako sa postupovalo. 

Zástupca primátorky mesta – poznamenal, teraz je bod interpelácia poslancov, vysvetlíme 

si to na porade. 

 

5. Schválenie financovania projektu v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na schválenie financovania projektu 

v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch – ako to bude s telocvičňou. 

Zástupca primátorky mesta – ide o zateplenie. 

Poslanec Puchala – bude projektová dokumentácia úspešná? 

Zástupca primátorky mesta – musíme dúfať že áno, preto sa uchádzame o finančné 

prostriedky a potrebná je spoluúčasť. 

Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionálnej politiky, jedným z podkladov 

o uchádzanie prostriedkov je uznesenie, súhlas mestského zastupiteľstva. 

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

nezišla, ale po telefonickom rozhovore členovia komisia odporúčajú predložený návrh 

schváliť. 

Poslanec Jendruch – nedarí sa nám vybaviť prostriedky z eurofondov pre školy. 

Ing. Balážová – je málo výziev pre školy. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Puchala, Jendruch, Barbuš, Samuel  

 Čiasnoha, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko. 

zdržal sa : 0  
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proti      : 0  

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 43/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6. Diskusia. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová – ako pokračujú práce na obytných domoch Maurerova ul.. 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o., v pondelok sa začalo 

s odkopávaním, z vonkajšej steny  sa dá izolácia,  do výšky 40 cm sa osekávajú steny, vŕtajú 

sa diery  každých 20 cm, kde sa dá injektážna hmota, fólia a natrie sa stena. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – ako je to s reklamáciou firiem, ktoré stavali bytovky na 

Maurerovej ulici  a s vyšetrovaním BHMK s.r.o. 

Mgr. Kurta – reklamácie sa riešia súdnou cestou, vyšetrovanie nepokročilo. Nevie sa vyčísliť 

fond opráv. Má byť súdne pojednávanie s bytovým družstvom. Dohodou strán sa dá súhlasiť 

s mimosúdnym vyrovnaním. 

Poslanec Puchala – už dávno mala byť ukončená činnosť BHMK s.r.o.. Na 2. 10. 2014 

vyšetrovateľom  je pozvaný  vypovedať ako svedok a o tomto bude mestské zastupiteľstvo 

informovať.  

 

 

7. Záver.  

 

Zástupca primátorky mesta   sa poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 43.  zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch  25. septembra   2014 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

            Stanislav BARBUŠ 

           zástupca primátorky mesta      

 

  

     O V E R O V A T E L I A :  

 

 

    Igor      JENDRUCH, poslanec MsZ 

    Samuel   ČIASNOHA,  poslanec MsZ 
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