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Z á p i s n i c a   č. 1/2020 

 zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej 

a verejného poriadku konaného dňa 5.2.2020 

 

Prítomní:   Ing. Ján Zahuranec st. – predseda komisie, poslanec MsZ 

Štefan Beniš – člen komisie 

Ing. Anna Mikulová – členka komisie 

 

Neprítomní:   MUDr. Stanislav Farkaš – podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Martin Piatko – člen komisie 

Branislav Čiasnoha -  člen komisie 

Pozvaní: - 

             

Program: 

 

1/ Privítanie 

2/ Uznesenie: Majetkový návrh – Odkúpenie majetku spoločnosti SKI Plejsy  a.s.  

3/ Uznesenie: Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2019  

4/      Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe a zrušení          

  prevádzok  

5/  Diskusia  

6/ Záver  

 

K bodu 1. Privítanie 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Ján Zahuranec a privítal prítomných. 

K bodu 2. Uznesenie: Majetkový návrh – Odkúpenie majetku spoločnosti SKI Plejsy a.s.  

Spoločnosť SKI Plejsy a.s., so sídlom Alžbetina č. 41, 040 01  Košice, listom zo dňa 

19.12.2019, ponúkla mestu Krompachy ako akcionárovi na predaj majetok spoločnosti  

a to všetky nehnuteľnosti – pozemky zapísané na listoch vlastníctva č. 1367 a č. 1727 vedených  

Okresným úradom, katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi, pre k.ú. Krompachy,  

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti SKI Plejsy a.s., a všetky hnuteľné veci 

a zariadenia, ktoré slúžia na prevádzku lyžiarskych vlakov a lyžiarskych tratí. Požadovaná 

kúpna cena spoločnosti SKI Plejsy a.s., je vo výške 850.000,00 € za celý majetok spoločnosti. 

Platnosť ponuky je 30 dní.   

Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým neodporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Krompachoch schváliť návrh predloženej ponuky. 

Hlasovanie:         Prítomní – 3, Za – 0, Proti – 3, Zdržal sa - 0. 
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Zároveň členovia komisie: 

a) skonštatovali, že Hotel Plejsy je už predaný. V súčasnej dobe sú atraktívne len letné 

prevádzky na športové a rekreačné vyžitie. Do majetku spoločnosti SKI Plejsy a.s. by bolo 

potrebné investovať ďalších 10 miliónov EUR, aby boli splnené podmienky na prevádzku. 

b) žiadajú preveriť zmluvu, akým spôsobom Mesto Krompachy v roku 1996 a v roku 2004 

ako nový akcionár spoločnosti SKI Plejsy a.s., vložilo do spoločnosti nehnuteľný majetok, 

ktorým došlo k navýšeniu základného imania spoločnosti, keď v súčasnej dobe má mesto 

Krompachy odkupovať svoje vlastné pozemky za cenu 152 404,00 €? 

c) žiadajú preveriť, či v prípade, ak mesto Krompachy odkúpi svoje vlastné pozemky za cenu 

152 404,00 € nebude stratové na daniach, ktoré do tohto času mala platiť obchodná 

spoločnosť?  

K bodu 3. Uznesenie: Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov  

                  za rok 2019  

Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Krompachoch schváliť Správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov  

za rok 2019. 

Hlasovanie:         Prítomní – 3, Za – 3, Proti – 0, Zdržal sa - 0. 

K bodu 4. Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe 

a zrušení prevádzok: 

a) Potraviny DADA, Slovinská ulica č. 1133/1, 053 42  Krompachy – ukončenie činnosti 

dňa 31.12.2019  

 

K bodu 5. Diskusia: - 

K bodu 6. Záver 

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 

ukončil.  

V Krompachoch dňa 6.2. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková         Ing. Ján Zahuranec v.r. 

       zapisovateľka                                    predseda  komisie 


