ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
konaného dňa 23. júna 2011 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 6. zasadania
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Predložila návrh, aby bolo možné priebeh
rokovania nahrávať na diktafón, s ktorým všetci poslanci súhlasili. Privítala poslancov MsZ,
zástupcov spoločností s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií, zamestnancov mesta.
Prítomných bolo 9 poslancov MsZ, v miestnosti neboli Ing. Štefan Klein, Ing. Ľuboš Ontko,
MUDr. Marián Hojstrič. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle predloženej
pozvánky MsZ s niekoľkými úpravami a to vypustiť bod č. 6, 16 a 17.
Poslankyňa Ing. Perháčová – navrhla doplniť v bode rôznom: návrh na odvolanie
a voľbu člena komisie MsZ finančnej a majetkovej.
Poslanec Samuel Čiasnoha – navrhol doplniť do činnosti komisie výstavby
a životného prostredia návrh na rozšírenie kompetencii v časti kontrola verejného
obstarávania.
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – doposiaľ nebol prijatý Štatút mesta
ani rokovacie poriadky a je možné to do nich zapracovať. Je to podnet pre komisiu na
spracovanie štatútu. Je nutné prijať uznesenie, kedy sa o tom bude rokovať.
Za predložený návrh Ing. Perháčovej boli všetci prítomní poslanci.,
Za takto upravený program rokovania boli všetci prítomní poslanci MsZ.
Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Voľba hlasovacej komisie.
5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch.
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy.
7. Informácia o kriminalite v meste Krompachy.
8. Správa o činnosti MsP v Krompachoch.
9. Majetkové návrhy.
10. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2010: SKI PLEJSY a.s., CENTRUM s.r.o., EKOVER s.r.o., BRANTNER s.r.o.,
PVS a.s., PO WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., BHMK s.r.o., TERMOKOMPLEX
s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o.
11. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2011 po dohodovacom konaní.
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12. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly.
13. Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2011.
14. Návrh VZN č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Krompachy.
15. Návrh Doplnku č. 21 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/1998 o trhovom poriadku
príležitostného trhu v Krompachoch
16. Návrh Doplnku č. 11 k VZN MsZ v Krompachoch č. 2/1994 o predaji bytov
a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy.
17. Vydanie Úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy
č. 2/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy.
18. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 8/2011 – Požiarny poriadok mesta Krompachy.
19. Návrh Doplnku č. 2 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krompachoch.
20. Návrh určenia platu primátorke mesta Krompachy.
21. Schválenie zahraničných služobných ciest primátorke mesta Krompachy na rok
2011.
22. Rôzne:
a) informácia o ocenení KSK a mesta Krompachy;
b) návrh na schválenie dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre
spoločnosť BHMK s.r.o. Krompachy;
c) žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty pre spoločnosť BHMK s.r.o. Krompachy,
d) žiadosť spoločnosti BHMK s.r.o. o poskytnutie bezúročnej pôžičky;
e) informácia o konsolidovanej závierke mesta Krompachy za rok 2010;
f) Projekt ETP Slovensko s názvom „Komunita na ceste k prosperite“ ;
g) riešenie škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy;
h) návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej a majetkovej komisie MsZ
v Krompachoch.
23. Návrh na uznesenie.
24. Diskusia.
25. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice poslancov MsZ Vladislava
PROBALU a Rudolfa ČIASNOHU, za zapisovateľku Anna ČECHOVÚ.
3. Voľba návrhovej komisie.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda – Ing.
Alžbeta PERHÁČOVÁ, členovia – Stanislav BARBUŠ, Vladimír PUCHALA.
Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Ontko,
MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/A.1 - viď pripojené pri zápisnici.
4. Voľba hlasovacej komisie.
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Primátorka mesta predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie : predseda – Igor
JENDRUCH, členovia – Ing. Lívia KOZLOVÁ, Samuel ČIASNOHA.
Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Ontko,
MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/A.2 - viď pripojené pri zápisnici.
5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch.

Zástupca primátorky predložil písomnú správu o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva k 23. júnu 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. V miestnosti neboli Ing.
Klein, Ing. Ontko.
Poslanec MUDr. Hojstrič – bolo prijaté uznesenie, kde sa schválil harmonogram
zasadnutí MsZ. Kvôli čomu bolo MsZ z 15. 6. 2011 preložené na 23. 6. 2011.
Primátorka mesta – je to v kompetencii primátora, využila túto možnosť v zmysle
zákona, aby bolo zasadnutie preložené. Nebola zvolaná a ani nezasadala žiadna komisia,
preto z časového dôvodu bolo zasadnutie preložené.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, je to v kompetencii primátora, že môže
zmeniť termín zasadnutia MsZ, ak je dôvod.
Poslanec MUDr. Hojstrič – malo byť uskutočnené tak, ako bolo schválené, nebol
dôvod to meniť, keď komisie nezasadali, materiály mali byť zaslané k termínu 15.6.2011.
Primátorka mesta – materiály neboli prerokované v komisiách, štatút doposiaľ nie je
schválený.
Zástupca primátorky – majú byť zaslané materiály, ak ich neprerokuje finančná
a majetková komisia?
Poslanec MUDr. Hojstrič – prečítal stanovisko nezávislých právnikov k zvolávaniu
zasadnutí MsZ a podľa jeho názoru primátorka nekonala správne.
Hlavná kontrolórka – títo právnici zrejme nevedeli z akého dôvodu bolo zasadanie
preložené a ak by neboli pádne dôvody, tiež by reagovala ako oni.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Ontko.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.1 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Ontko.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.1 - viď pripojené pri zápisnici (predlžuje).
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Ontko.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/CH.1 - viď pripojené pri zápisnici (ruší).
Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal MUDr. Hojstrič.
V miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Ontko.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/J.1 - viď pripojené pri zápisnici (žiada).

6. Informácia o kriminalite v meste Krompachy.
Mjr. JUDr. František Puškár, riaditeľ OO PZ SR, predložil písomnú informáciu
o kriminalite v meste Krompachy k 31. 5. 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Jendruch – aké sú prínosy pohotovostnej motorizovanej jednotky.
Riaditeľ Puškár – 6 policajti majú 3 autá, je tu určitý efekt, ak je viac áut, no
nedokomentujú priestupky. Osobne si myslí, že to bude prínosom.
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Poslanec Puchala – musí poďakovať za spoluprácu s pánom riaditeľom. Predáva
riedidlo, ktoré je návykovou látkou, ale je to normálny legálny sortiment. Je povinný
informovať, ak ho niekto konzumuje. Voči napadnutiam od občanov, že predáva drogy, sa
bude brániť.
Riaditeľ Puškár – v rámci procesu objasňovania je zisťovanie, kde a kto to predáva.
Poslanec Hojstrič – v spolupráci so školami existuje špeciálny preventívny program.
Znížila sa ekonomická činnosť. V spolupráci s MsP uskutočnila sa akcia na zistenie fetovania
v našom meste?
Riaditeľ Puškár – nebola takáto akcia. Trestná ekonomická činnosť za posledné
obdobie poklesla.
Primátorka mesta – mesto podpísalo dohodu medzi štátnou políciou a MsP na
vykonávanie spoločných hliadok. Poďakovala sa za vykonanú prácu a za účasť na zasadaní
MsZ.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Klein.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.2 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).

7. Správa o činnosti MsP v Krompachoch.
Mgr. Alfonz Kaľavský, náčelník MsP, predložil písomnú správu o činnosti MsP
v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Puchala - po 22.00 hod. občania v obytnom bloku boli ohrození na majetku
cudzími ľuďmi. Členovia MsP odmietli zasiahnuť, nekonali.
Náčelník MsP – v tejto veci mali zakročiť, ak odmietli mal byť o tom informovaný, sú
povinní konať.
Poslanec Jendruch – na minulom zasadaní MsZ žiadal náčelníka, aby predložil
záznamy o kontrole psov v našom meste. Tieto záznamy obdŕžal s tým, že pravidelné
kontroly sa vykonávajú. Zo správy vyhodiť – používanie donucovacích prostriedkov – 0.
Náčelník MsP – v správe to musí byť uvedené.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.3 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
8. Majetkové návrhy.
Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomné návrhy majetkových prevodov,
ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
Ing. Erika Balážová, referentka ekonomického oddelenia, okomentovala jednotlivé
návrhy.
Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie finančnej a majetkovej, predložené
návrhy komisia odporúča schváliť.
- predaj bytu č. 4 na prvom poschodí, Maurerovej ul. č. 789/48 v Krompachoch,
stojaceho na parcele KN 2921, zapísaného v LV č.1756 p. Lucii Kakalejčikovej, rod.
Kakalejčikovej, bytom 053 40 Slovinky č. 328.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.2 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
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MsZ prijalo uznesenie č. 6/G.1 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
- predaj bytu č. 24 na piatom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho
na parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Márii Rusnákovej, rod. Kožárovej, bytom Stará
cesta č. 16, 053 42 Krompachy.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.3 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/G.2 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
- predaj bytu č. 1 na prvom poschodí, ul. Stará cesta č. 1079/7 v Krompachoch,
stojaceho na parcele KN 2556/2, zapísaného v LV č.1 p. Mariánovi Valenčíkovi, rod.
Valenčíkovi a manželke Slavomíre Valenčíkovej rod. Findurovej, obaja bytom Maurerova č.
24, 053 42 Krompachy.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.4 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/G.3 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
- uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a pani
Máriou Belánovou rod. Feketeovou, bytom Kpt. Nálepku 134/67, 059 21 Svit ako darkyňou
na nehnuteľnosti stojace na Starej Maši v Krompachoch.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.5 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.1 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1092 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 24/2011 zo dňa
24.5.2011 vyhotoveného Ľudovítom Piklom, geodetom, Lipová č. 10, Spišské Vlachy, IČO:
11955724 p. Stanislavovi Barbušovi, rod. Barbušovi a manželke Helene Barbušovej, rod.
Kalasovej, obaja bytom Sadová č. 5, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho
vysporiadania pozemku zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.6 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.2 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemkov zastavaných garážami na Lorencovej ulici - parcela KN-C 1005/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, a parcela KN-C 1005/3, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 20 m2, parcela KN-C 1005/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18
m2, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, pánovi Ing. Jánovi Biľovi, rod. Biľovi,
bytom J.
Barč Ivana 9, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo–právneho vysporiadania pozemku
zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
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MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.31 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.26 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1072 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 1 o výmere 6 m2 a od parcely č. KN-E
92244/15, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 2 o výmere 18 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 15/2011 zo dňa 20.6.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom,
geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 Ing. Dionýzovi Darvasimu rod.
Darvasimu a manželke RNDr. Jane Darvasiovej rod. Uličnej, obaja bytom Robotnícka ul. 26,
053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného
garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.7 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.3 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1051 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 22 m2 a od parcely č. KN-E
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 1 m2, v zmysle geometrického
plánu č. 37/2011 zo dňa 9.6.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova
5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Viere Glonekovej rod. Kupcovej, bytom SNP č. 5, 053 42
Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného
garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.8 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.4 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1048 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 18 m2 a od parcely č. KN-E
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 3 m2, v zmysle geometrického
plánu č. 23/2011 zo dňa 18.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova
5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Mgr. Alžbete Gojdovej, rod. Sojkovej bytom Mlynská č. 5,
053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného
garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.9 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.5 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1082 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
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72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 8 m2 a od parcely č. KN-E
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 16 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 25/2011 zo dňa 6.6.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom,
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Ivanovi Haškovi rod. Haškovi,
a manželke Žanete Haškovej rod. Bandžuchovej bytom Hlavná č. 38, 053 42 Krompachy, za
účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.10 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.6 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1076 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 1 o výmere 12 m2 a od parcely č. KN-E
92244/15, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 2 o výmere 8 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 17/2011 zo dňa 20.6.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom,
geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528, pánovi Milanovi Hennelovi, rod.
Hennelovi, a manželke Darine Hennelovej, rod. Grmanovej, obaja bytom Slovinská č. 4, 053
42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného
garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.11 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.7 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj časti pozemkov zastavaných garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej diel 5 odčlenený od parcely č. KN-C 1130/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2
a diel 2 odčlenený od parcely č. KN-C 1130/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14
m2, obe zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, v zmysle geometrického plánu
č. 21/2011 zo dňa 20.05.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5,
Krompachy, IČO: 40359298 p. Mgr. Martine Holečkovej rod. Piegerovej, bytom Hlavná č.
30, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku
zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.12 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.8 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, parcela č. KN-C 1073 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenenej od parcely
č. KN-E 72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 9 m2 a od parcely č. KNE 92244/15, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 15 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 26/2011 zo dňa 6.6.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom,
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Gabrielovi Kalafutovi rod. Kalafutovi
a manželke Mgr. Alene Kalafutovej, rod. Novákovej, obaja bytom Lorencova č. 1095/5, 053
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42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného
garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.13 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.9 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1095 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 1 o výmere 22 m2 a od parcely č. KN-E
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 2 o výmere 2 m2, v zmysle geometrického
plánu č. 19/2011 zo dňa 8.6.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11,
Krompachy, IČO: 37176528 p. Jozefovi Kažimírovi, rod. Kažimírovi, a manželke Zuzane
Kažimírovej rod. Dvorskej, obaja bytom Maurerova 34, 053 42 Krompachy, za účelom
majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.14 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.10 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemkov zastavaných garážami v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej:
- parcela č. KN-C 1084 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 29/2011 zo dňa 26.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom,
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 a
- parcela č. KN-C 1094 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 odčlenenej od parcely
KN-E 90565 ako diel 1 o výmere 28 m2 zapísaný v liste vlastníctva č. 2287 a od parcely KN-E
72501/4 ako diel 2 o výmere 5 m2 zapísaný v liste vlastníctva č. 1 v zmysle geometrického
plánu č. 30/2011 zo dňa 6.6.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova
5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Ing. Karolovi Kováčovi, rod. Kováčovi, a manželke MUDr.
Jane Kováčovej rod. Sivákovej, obaja bytom Kúpeľná č. 504/21, 053 42 Krompachy, za
účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov zastavaných garážami.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.15 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.11 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1096 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 20/2011 zo dňa
20.6.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy,
IČO: 37176528, pánovi Rudolfovi Petrovskému, rod. Petrovskému, bytom Maurerova ul. 4,
053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného
garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.16 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
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MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.12 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemkov zastavaných garážami na Lorencovej ulici - parcela KN-C 1005/4,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, a parcela KN-C 1005/5, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 19 m2, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, pani Ing. Anne Smaržíkovej,
rod. Eliášovej, bytom Lorencova ul. 10, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo–právneho
vysporiadania pozemku zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.1 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.27 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1056 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 16 m2 a od parcely č. KN-E
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 16 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 33/2011 zo dňa 26.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom,
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Márii Taškovej, rod. Taškovej bytom
Hlavná č. 24, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku
zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.17 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.13 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1083 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 2 m2 a od parcely č. KN-E
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 20 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 22/2011 zo dňa 20.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom,
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Róbertovi Tejbusovi rod. Tejbusovi
a manželke Andrei Tejbusovej rod. Kifferovej, obaja bytom Hlavná č. 24, 053 42 Krompachy,
za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.18 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.14 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1104 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, v zmysle geometrického plánu
č. 36183415-082/2011 zo dňa 6.5.2011 vyhotoveného GEOSPOL EAST s.r.o., Sama Chalúpku
č. 18, 071 01 Michalovce, IČO: 36183415 p. Ing. Dušanovi Törökovi rod. Törökovi a manželke
MUDr. Jaroslave Törökovej, rod. Rykrovej, obaja bytom Poštová č. 5, 053 42 Krompachy, za
účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.19- viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
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Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.15 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela
č. KN-C 1090 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 3 m2 a od parcely č. KN-E
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 17 m2, v zmysle
geometrického plánu č. 28/2011 zo dňa 26.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom,
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Jakubovi Zahradníkovi, rod.
Zahradníkovi a manželke Marte Záhradníkovej, rod. Remiášovej, obaja bytom Poštová č 5,
053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného
garážou.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.20 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.16 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).

- kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ z celku na nehnuteľnosti - pozemku
v k.ú. Krompachy, parcela KN-E č. 93153 – orná pôda o výmere 3155 m2, zapísaná v liste
vlastníctva č. 2324 pre k.ú. Krompachy od p. Františka Martinidesa, rod. Martinidesa, bytom
Banícka štvrť 19, 053 42 Krompachy.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.21 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.17 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o ktorom rozhoduje MsZ
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:
a) predaj dvojizbového bytu č. 14 na 3. poschodí v obytnom dome na
ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch súčasnému užívateľovi Františkovi
Uhrinovi;
b) predaj jednoizbového bytu č. 21 na 5. poschodí obytnom dome na
ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch súčasnému užívateľovi Dušanovi
Medvecovi;
c) predaj dvojizbového bytu č. 25. na 5. poschodí v obytnom dome na
ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch súčasnej užívateľke Zuzane
Hodermarskej.
Poslanec MUDr. Hojstrič – ak by bolo vypracované VZN o zásadách nakladania
s majetkom mesta, nemuseli by sme sa tým zaoberať. Majú nejaké podlžnosti?
Ing. Balážová – nemajú žiadne podlžnosti.
Poslanec Ing. Klein – je to výhodné pre mesto.
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Poslanec Puchala – je to ústretovosť mesta k týmto ľuďom, ktorým je poskytnutá
táto možnosť kúpy.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.22 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).

- predaj bytu č. 25 na piatom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho
na parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Zuzane Hodermarskej rod. Kopnickej, rozvedenej,
bytom SNP č. 1, 053 42 Krompachy.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.23 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.18 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj bytu č. 21 na piatom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho
na parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Dušanovi Medvecovi, rod. Medvecovi, bytom
SNP č. 1, 053 42 Krompachy.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.24 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.19 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).

- predaj bytu č. 14 na treťom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho
na parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Františkovi Uhrinovi, rod. Uhrinovi a manželke
Kvetoslave Uhrinovej, rod. Vietorisovej, obaja bytom SNP č. 1, 053 42 Krompachy.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.25 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.20 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytov v obytnom dome na ul. SNP č. 1050//1
v Krompachoch:
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.26 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.21 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- predaj uvoľnených bytov vo vlastníctve Mesta Krompachy a spôsob predaja majetku
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.27 a,b - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/G.4 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
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- predaj pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. kpt. Nálepku, odčlenených od parcely č.
KN-E 92995/1 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287:
- parcela č. 2177, diel 5, trvale trávne porasty o výmere 202 m2,
- parcela č. 2176/2, diel 4, trvale trávne porasty o výmere 44 m2,
- parcela č. 2178, diel 6, trvale trávne porasty o výmere 30 m2
v zmysle geometrického plánu č. 40/2010 zo dňa 2.12.2010, vyhotoveného Štefanom
Gondom, geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298, za účelom zabezpečenia
prístupu do dvora a garáži p. Anne Folvarčíkovej rod. Šlampiakovej, bytom kpt. Nálepku č. 1,
053 42 Krompachy .
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.28 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.22 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
- zámer predať pozemok v k.ú. Krompachy, na ul. Slovinskej, - parcela č. 522,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2, zapísané v liste vlastníctva č. 1, za účelom
rozšírenia pozemku, ktorý bude slúžiť na podnikateľské účely v zmysle živnosti žiadateľa p.
Ing. Vladimíra Očvára a spôsob predaja uvedeného majetku.
Poslanec Ing. Ontko – je to lukratívny pozemok, prečo mesto nevybuduje parkovacie
miesta. Nevidí zámer podnikateľa.
Poslanec MUDr. Hojstrič - predáva sa majetok s osobitným zreteľom, nabudúce môžu
požiadať iní podnikatelia o kúpu.
Poslankyňa Ing. Kozlová – formou obchodnej súťaže to môže odkúpiť hocikto.
Poslanec Probala – pozemok je o ničom, je nevyužitý. Pán Očvár je dôveryhodná
osoba a verí, že vybuduje parkovacie miesta.
Hlavná kontrolórka – odporúčala, aby do zmluvy s p. Očvárom sa zakomponovalo na
aké určité obdobie mesto by malo zabezpečené parkovacie miesta.
Poslanec Jendruch – videl projekt, sú to betonové kocky, cena bude 5 000,-- € za
parkovacie miesta.
Primátorka mesta – v kúpnej zmluve bude uvedená výmera, spevnená plocha,
minimálna doba počas ktorej budú zabezpečené parkovacie miesta pre občanov mesta. Na
zasadanie MsZ bude predložená právne ošetrená zmluva, ale aj predaj pozemku za
minimálnu obstarávaciu cenu.
Za predložený návrh boli všetci 8 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha,
Ing. Ontko, Puchala, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. Návrh prešiel.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.29 a - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).
Za predložený návrh boli všetci 8 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha,
Ing. Ontko, Puchala, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. Návrh prešiel.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.29 b - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob
predaja).
Za predložený návrh boli všetci 8 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha,
Ing. Ontko, Puchala, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. Návrh prešiel.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/G.5 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
- zámer predať pozemok v k.ú. Krompachy, na ul. Hlavnej, - parcela č. 1033/6,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2, parcela č. 1039/2, zastavané plochy
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a nádvoria o výmere 123 m2, parcela č. 1039/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
zapísané v liste vlastníctva č. 1, za účelom rozšírenia pozemku, ktorý bude slúžiť
vybudovanie parkovacej plochy a garáže spoločnosti STI, spol. s r.o. Krompachy, zastúpenej
konateľom spoločnosti Jánom Kovalčíkom a spôsob predaja uvedeného majetku.
Poslankyňa Ing. Kozlová – bezpečnosť pre MŠ zabezpečiť oplotením.
Hlavná kontrolórka – predaj nemal by byť za cenu nižšiu ako mesto kúpilo; stanoviť
cenu za m2 vyššiu ako bolo odkúpené od Povodia Hornádu a Bodvy.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.30 a - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.30 b - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob
predaja).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/G.6 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
- zámer prenajať pozemky v k.ú. Krompachy, na ul. Maurerovej, - časť parcely KN-C
3006, ostatné plochy o výmere 2820 m2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1, za účelom
vysporiadania si právneho vzťahu k užívaniu pozemkov zastavanými plechovými garážami
a spôsob predaja uvedeného majetku.
Poslankyňa Ing. Perháčová – spracovať zmluvy tak, aby boli vypovedateľné.
Poslanec MUDr. Hojstrič – je reálna výstavba garážových miest v tomto roku?
Primátorka mesta – nie je.
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.32 a - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.32 b - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob
predaja).
Za predložený návrh boli všetci 12 poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/G.7 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
9. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2010: SKI PLEJSY a.s., CENTRUM s.r.o., EKOVER s.r.o., BRANTNER s.r.o.,
PVS a.s., PO WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., BHMK s.r.o., TERMOKOMPLEX
s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o.
Primátorka mesta predložila písomné správy o výsledku hospodárenia spoločností
s majetkovou účasťou mesta, ktoré sú prílohou tejto správy.
- SKI Plejsy a. s. Košice.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli Ing. Ontko, MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 a - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
- Centrum s.r.o. Krompachy – konateľ spoločnosti Ing. Klein – majetok majitelia
predali spoločnosti Pokrok Krompachy s.r.o.. Exekútor predal pekáreň priamym predajom
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a to Ing. Zahurancovi. Mesto podalo návrh na exekúciu, ale v tom čase bola pekáreň
predaná.
Primátorka mesta – VZ neprebehlo, a o tejto skutočnosti nebola informovaná.
Mesto má veľké pohľadávky voči spoločnosti Centrum. Mesto je spoluvlastníkom
spoločnosti. Čo ďalej so spoločnosťou Centrum?
Poslanec Puchala – iniciovať stretnutie, rokovať, dať vyjadrenie a informovať
poslancov. Aká je záruka, že terajší vlastník Pekárne, nepredá ju niekomu inému.
Ing. Klein – valné zhromaždenie bolo zvolané, ale primátorka žiadala o odklad.
V pozvánke bolo uvedené, že sa majú predložiť návrhy na likvidáciu spoločnosti.
Primátorka mesta – napriek tomu, že je pekáreň predaná, je dobré, že tento objekt
odkúpila táto osoba. Mesto nemá kompetencie zasahovať do predaja súkromných osôb.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli Ing. Ontko, MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 b - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/J.2 - viď pripojené pri zápisnici (žiada).
- EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy – Ing. Perháč, konateľ spoločnosti – firma nevyvíja
veľkú činnosť, podarilo sa znížiť pohľadávky, na tento rok je vízia, že sa opäť znížia, je záujem
o prenájom priestorov. Ak by odpisy neboli také, firma by bola v plusových číslach.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli Ing. Ontko, MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 c - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
- Brantner Krompachy s.r.o. – Ing. Perháč, riaditeľ spoločnosti, firma je funkčná; zisk
je menší oproti minulému roku z dôvodu vynaložených finančných prostriedkov na opravu
áut a na výstavbu urnový háj. Valné zhromaždenie odsúhlasilo pre mesto z dosiahnutého
zisku 11 000,-- €.
Poslanec Jendruch – koľko stála oprava Mercedesu a koľko bolo vybudovaných
prístreškov na kontajnery v r. 2010. Za komunálny odpad k 31.5.2011 sú príjmy mesta plnené
na 57%.
Ing. Perháč – výdavky na opravu boli 9 919,-- €, v roku 2010 sa nezrealizoval ani jeden
prístrešok, v tomto roku budú postavené nejaké prístrešky.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli Ing. Ontko, MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 d - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
- PVS a.s. Poprad.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 e - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
- PO WOPAX s.r.o. Krompachy, správa nebola predložená.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/J.3 - viď pripojené pri zápisnici (žiada).
- KROMSAT s.r.o. Krompachy.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
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MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 f - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
- BHMK s.r.o. Krompachy - Ing. Miroslav Polnišer, riaditeľ spoločnosti okomentoval
predloženú správu.
Poslanec Puchala – mal výhrady k nenávratnej dotácií mesta. Je to z prostriedkov
všetkých občanov mesta. Chýbala správa bývalej dozornej rady, v minulosti sa dočítal, že
spoločnosť je v plusových číslach a následne dostalo dotáciu z mesta.
Ing. Polnišer – dotácia bola na vykrytie záväzkov spoločnosti Termokomplex. Toho
času voči Termokomplexu sú záväzky vysporiadané.
Primátorka mesta – v r. 2009 na začiatku vykurovacieho obdobia dlh bol cca 7 mil.
Sk, nezačalo sa vykurovať, preto bola požiadavka Termokomplexu, podpísať splátkový
kalendár. BHMK nemalo z čoho zaplatiť tento dlh, predpisy od občanov boli nastavené nízko,
boli veľké nedoplatky na teplo a teplú vodu. Boli veľké nedoplatky zo strany občanov, preto
sa pristúpilo k riešeniu, že BHMK bola poskytnutá nenávratná dotácia.
Ing. Klein – základný problém BHMK vznikol pred 15 rokmi, mal príjmy z nebytových
priestorov, ktoré boli minuté mestom.
Zástupca primátorky – čo sa týka nespravodlivosti je pravda, a škoda, že v minulosti
nebola politická vôľa, aby sa firma zlikvidovala.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 g - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
- Termokomplex s.r.o. Krompachy – Ing. Miroslav Fonfára, zástupca spoločnosti
Termokomplex - BHMK má záväzky voči spoločnosti cca 3 000,-- €.
Poslanec Jendruch – súhlasí s kolegom Puchalom. Je úspora pri podpornom ohreve
teplej úžitkovej vody solárnymi kolektormi.
Ing. Fonfara – spotrebuje sa menej tepla ako predtým. Úspory ťažko definovať, je to
mesiac v prevádzke. Ak sa ušetrí určité množstvo plynu, má to zmysel. Malo by sa to
premietnuť v cene za ohrev teplej vody. Ukáže sa o pár mesiacov, aký to malo zmysel.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 h - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
- Mestské lesy s.r.o. Krompachy – Ing. Michal Tkáč, riaditeľ spoločnosti.
Poslanec Jendruch – lesná cestná sieť je v žalostnom stave.
Ing. Tkáč – po minuloročných dažďoch sú cesty v zlom stave. Cesty sa budú
opravovať v spolupráci s Nižným urbariátom Slovinky.
Poslanec Ing. Klein – ozdravné opatrenia v r.2010 sú postačujúce? Aké sú dotácie na
ozdravné činnosti.
Ing. Tkáč – osadenie je menej efektívne. Žiadosti boli podané, neprešli.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 i - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
10. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2011 po dohodovacom konaní.
Ing. Znanec. vedúci OŠKMaŠ, predložil návrh úpravy rozpočtu škôl a školských
zariadení na rok 2011 po dohodovacom konaní, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
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Poslanec Jendruch, predseda komisie školstva, kultúry a športu, odporúča schváliť
predložený materiál.
Poslankyňa Ing. Perháčová, finančná a majetková komisia má výhrady voči čiastke
11 000,-- €, ktoré sa rozhodnutím súdu musia uhradiť učiteľke MŠ Robotnícka, je to
pochybenie riaditeľky.
Primátorka mesta – bolo na základe žiadosti riaditeľky. Oproti rozhodnutiu
okresného súdu sa odvolalo na krajský súd, nebola vedomosť o tom, že krajský súd zasadal.
Z MŠ bolo vyžiadané uznesenie krajského súdu, ale ho ešte nemali. Na základe našej žiadosti
ho nám krajský súd zaslal, že je čiastka cca 8 500,-- €. Na základe toho musia byť odoslané
odvody, čo činí čiastka cca 11 000,-- € a k tomu ešte nejaké penále z omeškania. Stále nie je
rozhodnutie krajského súdu, suma nie je konečná. Do 3 rokov je možno žiadať náhradu od
riaditeľky a to je do výšky 3 mesačného základného platu.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič
a Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.33 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
11. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, doplnil, že ide o dve Octávie, jedna je staršia, obidve
má na starosti jeden vodič. Je určitý systém pri používaní referentského vozidla, príde určité
zlyhanie, najviac to bolo v účtovníctve, uvedené je to v záznamoch. Staršie vozidlo má väčšiu
spotrebu, Felícia je už odstavená, bude návrh na vyradenie z majetku. Nové vozidlo Piago
má menšiu spotrebu, je nové.
Hlavná kontrolórka – mala by byť samokontrola.
Poslanec Jendruch – spotreba je podľa technického preukazu. Vyčleniť km najazdené
po meste.
Hlavná kontrolórka – niekedy bola v internom predpise stanovená spotreba zimná
a letná spotreba, v meste a mimo mesta. Teraz sa to už nerozdeľuje.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.5 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
12. Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2011.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomný návrh plánu činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Jendruch – predložil poslanecký návrh vykonať kontroly v MŠ a ZŠ do
31.12.2011.
Primátorka mesta – od budúceho mesiaca všetky školské zariadenia budú predkladať
mesačné hospodárenie s prostriedkami mesta.
Hlavná kontrolórka – bola vykonané kontrola v školských jedálňach a a bolo prijaté
uznesenie, že sa bude predkladať mesačné hospodárenie na oddelenie školstva, nevie, či sa
to robí. Po vykonaní kontroly sa predkladá MsZ výsledok kontroly. Oddelenie školstva musí
žiadať mesačné hospodárenie.
Poslanec Jendruch – stiahol svoj návrh.
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Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.34 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
13. Návrh VZN č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Krompachy.
Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN č. 3/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto
zápisnice.
Ing. Ján Ivančo, vedúci OSSVaR, definoval rozdiely oproti minulému návrhu.
Poslanec Ing. Klein – finančná a majetková komisia sa oboznámila s pripomienkami.
Predložil poslanecký návrh, stretnúť sa na budúci týždeň s predkladateľom VZN, komisiou,
poslancami MsZ, urobiť definitívny návrh a predložiť ho na ďalšie zasadanie MsZ.
Za poslanecký návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
15. Návrh Doplnku č. 21 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/1998 o trhovom poriadku
príležitostného trhu v Krompachoch
Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 21 k VZN MsZ v Krompachoch č.
3/1998 o trhovom poriadku príležitostného trhu v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto
zápisnice.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/E.1 - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.23 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
16. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 8/2011 – Požiarny poriadok mesta Krompachy.
Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 8/2011 –
Požiarny poriadok mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/E.2 - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/CH.2 - viď pripojené pri zápisnici (ruší).
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.24 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
17. Návrh Doplnku č. 2 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krompachoch.
Zástupca primátorky predložil písomný návrh Doplnku č. 2 – Zásady odmeňovania
poslancov MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.35 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/H.25 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
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18. Návrh určenia platu primátorke mesta Krompachy.
Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej,
predložila písomný návrh na určenie platu primátorke mesta Krompachy, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Určenie platu sa konalo tajným hlasovaním.
Poslanec Jendruch oznámil výsledky tajného hlasovania. Odovzdaných bolo 11
hlasovacích lístkov, za boli 9, proti 2, návrh prešiel.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/F.1 - viď pripojené pri zápisnici (určuje).
19. Schválenie zahraničných služobných ciest primátorke mesta Krompachy na rok
2011.
Zástupca primátorky – predložil ústny návrh na schválenie zahraničných služobných
ciest primátorke mesta Krompachy na rok 2011 v rámci štátov Európskej únie.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.36 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
20. Rôzne:
a) informácia o ocenení KSK a mesta Krompachy.
Zástupca primátorky predložil list Košického samosprávneho kraja, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Primátorka mesta - cenu KSK musí schváliť MsZ. Požiadala o návrhy na ocenenie
mesta pri príležitosti Dni mesta, ktoré je potrebné predložiť do 30. 6. 2011.
Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.6 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
b) návrh na schválenie dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre spoločnosť
BHMK s.r.o. Krompachy.
Ing. Miroslav Polnišer, riaditeľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil dva varianty návrhu
na schválenie dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre spoločnosť BHMK s.r.o.,
ktoré sú prílohou tejto zápisnice, doplnil, že navrhuje variant č. 1.
Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková komisia MsZ navrhuje variantu č.
1 a prenajať priestory doterajším zamestnanom.
Poslanec Probala – prenájom garáže formou výberového konania.
Poslanec Puchala – dokedy sú zariadenia spoločnosti BHMK s.r.o. daňovým úradom
blokované. Majetok BHMK s.r.o. je majetkom všetkých občanov.
Ing. Polnišer – pri každej žiadosti, daňovým úradom je definované, že pri splatení je
ho možné používať. Zariadenia boli zakúpené na činnosti, ktoré sa vykonávajú pre potreby
celého mesta.
Hlavná kontrolórka – sú predložené dva varianty na schválenie dodatku. Pán riaditeľ
chce, aby to išlo formou osobitného zreteľa. Čo sa má schváliť? Na základe toho, čo sa
18

hovorí, ide o dve nezávislé veci - nebytový priestor pre spoločnosť, kde bude uložený
majetok v súvislosti s DÚ a nebytové priestory pre „údržbárov“. Mal byť predložený návrh na
uznesenie s presným uvedením miestností a výmerou a na čo budú využité. Mali požiadať
štatutára o vyhotovenie dodatku zmluvy a mesto predloží návrh na MsZ.
Primátorka mesta – navrhla materiál stiahnuť z rokovania a predložiť na budúce
zasadanie MsZ.
Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Ing. Perháčová a Ing.
Klein, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Samuel Čiasnoha.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/J.4 - viď pripojené pri zápisnici (žiada).
c) žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty pre spoločnosť BHMK s.r.o. Krompachy.
Ing. Miroslav Polnišer, riaditeľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil písomnú žiadosť
o odpustenie zmluvnej pokuty pre spoločnosť BHMK s.r.o. Krompachy, ktorá je prílohou tejto
zápisnice.
Poslanec Puchala – nevidí zmysluplnosť pokuty, je to začarovaný kruh.
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia finančná a majetková odporúča odpustenie
pokuty.
Hlavná kontrolórka – nie je uvedený dôvod. To, že spoločnosť nemala dostatok
finančných prostriedkov, veď preto sa im vypomáhalo, a že odišiel riaditeľ, nevidím ako
dôvod na odpustenie. Transfer mali vrátiť v stanovenom termíne, mali si vytvoriť také zdroje,
že by si splnili povinnosť. Je to ich vnútorná záležitosť, nie záležitosť mesta. Citovala články
podpísanej zmluvy. Zo strany mesta bola zaslaná písomná výzva na zaplattenie niekoľkokrát.
Na výzvy zo strany BHMK s.r.o. nebolo reagované. V rámci správneho konania, ak je vydané
Rozhodnutie, zákon o rozpočtových pravidlách nevytvára možnosť odpustenia; aj v rámci
zákona o majetku obcí má si mesto uplatňovať svoje práva, ide o hospodárenie. Keď sa berie
podľa podpísanej zmluvy, je tam možnosť. Vyjadrenie mesta nie je.
Poslanec Ing. Klein – mesto má právo odpustiť zmluvnú pokutu.
Poslanec Puchala – dnes ho zadlžme, zajtra ho musíme odĺžiť.
Poslanec Jendruch – ak je zle napísaná žiadosť, ako by to malo byť, mal požiadať
hlavnú kontrolórku o pomoc.
Za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko, Ing. Klein,
Puchala, Samuel Čiasnoha, hlasovania sa zdržali Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Jendruch, Ing.
Kozlová, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. Návrh prešiel.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.37 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
d) žiadosť spoločnosti BHMK s.r.o. o poskytnutie bezúročnej pôžičky;
Ing. Miroslav Polnišer, riaditeľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil písomnú žiadosť
spoločnosti BHMK s.r.o. o poskytnutie bezúročnej pôžičky.
Hlavná kontrolórka – mesto spoločnosti s r.o. nemôže poskytnúť pôžičku.
Poslankyňa Perháčová – je to nepochopiteľné , že sa to stalo, ale musí sa to riešiť,
finančná komisia odporúča schváliť pôžičku. Ako bude zabezpečené splácanie.
Ing. Polnišer – v rámci možnosti bude mesačne splácať pôžičku.
Poslanec Ing. Ontko – je to veľký balík, nie je to reálne do konca roka vrátiť.
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Ing. Polnišer budú sa občanom vyplácať preplatky a možno sa nejakým spôsobom
vráti.
Poslanec Puchala - je presvedčený, že túto pôžičku nie je možné splatiť. Je garancia,
že nebudú ďalšie pokuty z daňového úradu. Bude žiadať o odpustenie tejto pôžičky? Očistiť
podnik. Mesto bude musieť uhradiť do fondov, kde boli prostriedky minuté. Na BHMK s.r.o.
doplácajú všetci občania mesta.
Hlavná kontrolórka – materiál je pripravený, ako je pripravený. Zákon č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení § 7 striktne stanovuje
na čo je možné použiť finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Mesto nie je oprávnené
poskytovať pôžičky, nie je peňažný ústav; spoločnosť s.r.o. vytvorená za účelom dosahovania
zisku; neide tu o verejný záujem; asi 93% sú byty v osobnom vlastníctve. Upozorňujem, ak by
mesto poskytlo bezúročnú pôžičku z rozpočtu mesta, došlo by k porušeniu finančnej
disciplíny § 31 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy ods. 1
prinajmenšom písm. k) nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania
s verejnými prostriedkami. Zároveň sa vystavuje sankcii - § 32 Ministerstvo financií môže
subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti z tohto zákona, uložiť za ich nesplnenie pokutu až do
výšky 1 000 000 Sk. Ak by sa poskytla výpomoc z fondu rozvoja bývania, povinnosť je vrátiť
ju do konca príslušného kalendárneho roka. Upozorňujem na potrebu finančných
prostriedkov z FRB na úhrady pre 42 b.j. a iné. Aby mesto nemuselo potom brať úver.
Poslanec Jendruch – hlavná kontrolórka povedala ako sa dá, nie ako sa to nedá.
Poslankyňa Ing. Perháčová – za chyby iných musí platiť mesto. Hľadať riešenie, aby
sa to nenabaľovalo.
Poslanec Puchala – musíme nájsť riešenie, ak nie, bude konkurz, to je horšie.
Poslanec MUDr. Hojstrič – donekonečna nalievať do spoločnosti, bude asi lepší ten
konkurz.
Zástupca primátorky – v minulosti bola možnosť zrušiť spoločnosť, ale nebola
politická vôľa.
Ing. Klein – konkurz nie je riešením, záväzky hradí mesto.
Primátorka mesta – konateľ je trestne právne zodpovedný, neodvádzal DPH, kontrola
začala na základe trestne právneho stíhania. Problém sa oddialil, odvolalo sa proti
rozhodnutiu, našli sa ďalšie pochybenia. Pokuta sa musí zaplatiť. Nevie, či orgány v trestnom
konaní konali. Mesto nemá prostriedky nazvyš. Boli schválené prostriedky na výstavbu 42
b.j.. Byty sa postupne predávajú na ul. SNP 1. Je to na zvážení poslancov MsZ, riešiť túto
situáciu. Fond rozvoja bývania sa postupne napĺňa.
Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia – dlh voči fondu rozvoja bývania sa
pomaly zlikviduje.
Hlavná kontrolórka – je z toho sklamaná, BHMK sa rieši už 10 rokov. Za tie peniaze,
ktoré boli poskytnuté spoločnosti BHMK s.r.o., sa mohla postaviť jedna malá b.j..
Za predložený návrh boli 7 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Samuel Čiasnoha,
MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, v miestnosti neboli Ing. Ontko, Rudolf Čiasnoha. Návrh prešiel.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.38 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh boli 7 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Samuel Čiasnoha,
MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, v miestnosti neboli Ing. Ontko, Rudolf Čiasnoha.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/ - viď pripojené pri zápisnici (žiada).
e) informácia o konsolidovanej závierke mesta Krompachy za rok 2010.
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Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, predložil písomnú informáciu
o Konsolidovanej závierke mesta Krompachy za rok 2010, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Auditorka žiadala, aby Konsolidovaná závierka a správa boli predložené mestskému
zastupiteľstvu a zobrali sa na vedomie.
Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.7 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
f) Projekt ETP Slovensko s názvom „Komunita na ceste k prosperite“.
Ing. Ján Ivančo, vedúci OOSSVaR, predložil v písomnej forme projekt ETP Slovensko
s názvom „Komunita na ceste k prosperite“, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnil, že
komunitné centrum bude asi pokračovať v priestoroch sociálneho podniku. Zo 40 návrhov
bolo vybraných 9, realizácia je niekedy v mesiaci marec 2012.
Poslankyňa Dzimková – navštíviť miesta, kde to už funguje.
Primátorka mesta – úvodného školenia sa zúčastnili Ing. Ivančo a PhDr. Papcun, je
to nová skutočnosť, konateľka spoločnosti pani Mačáková osobne predstavila projekt.
Odporúčajúci list nezaväzuje k ničomu.
Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.8 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
g) riešenie škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy.
Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKMaŠ, predložil písomný návrh na riešenie škôl a školských
zariadení na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec MUDr. Hojstrič – mali možnosť k tomu sa vyjadriť školské rady?
Rozumnejšie je spojiť MŠ bez právnej subjektivity? Nájsť najvhodnejšiu alternatívu.
Ing. Znanec – musia byť predložené stanoviská školských rád, ale zatiaľ im to nebolo
predložené.
Primátorka mesta – zlúčiť MŠ so ZŠ, alebo zrušiť právnu subjektivitu MŠ. Rozmýšľať
ako zefektívniť prevádzku MŠ. Zlúčenie MŠ nie je dobré riešenie.
Poslanec Ing. Klein – bude sa to riešiť k 1.9.2011? Informovali sme sa, kde to už
urobili, aby sa vyvarovalo nedostatkom, problémom.
Primátorka mesta – nezávisí to na nás, či to bude od 1.9.2011 alebo od 1.1.2012.
Prednosta MsÚ – sú takéto zlúčené školy, Nálepkovo. Čaňa pristúpila k takému
riešeniu a skúsenosti sú dobré. Nedosahujeme systémový krok, aby sme z toho vyšli.
Riešenie ŠJ na Hlavnej bolo dobré, ale je potrebné investovať. Uskutočnilo sa jednanie
s riaditeľkami, boli prekvapené. Nával práce nebude väčší, manažér zo ZŠ si môže
pripravovať žiakov z MŠ.
Primátorka mesta – najväčšie obavy sú na ZŠ SNP, ale je to najnutnejšie. Zvážiť aj iné
alternatívy.
Poslanec MUDr. Hojstrič – existuje ekonomický prepočet výhodnejší pre mesto?
Nemali sa týmto návrhom zaoberať najprv školské rady?
Primátorka mesta – je na rozhodnutí zriaďovateľa.
Ing. Znanec – ak by to bolo pod mestom, bolo by potrebné posilniť ekonomické
oddelenie, ak sa zlúči so ZŠ agenda je na príslušnej škole.
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Ing. Krak – ak by to bolo pod mestom, budú to denné problémy. Sú to rozsiahle
činnosti ekonomické, personálne.
Primátorka mesta – ekonomicky je to isté, či je to pod mestom alebo pod školou, ale
jednoduchšie je to pod školou.
Poslanec Jendruch – komisia školstva sa týmto zaoberala: 1. alternatíva – Hlavná MŠ
samostatná, MŠ SNP k ZŠ SNP a Robotnícka MŠ k ZŠ Maurerova. 2. alternatíva – Hlavná
samostatne a ostatné MŠ pod mesto. Komisia odporúča 1. alternatívu.
Primátorka mesta – ak poslanci budú chcieť o tom diskutovať, môže sa preložiť na iné
zasadanie MsZ.
Poslanec Ing. Klein – budú ešte dotácie pre školy z eurofondov. Ak budú pre ZŠ, môže
získať aj MŠ, je to výhodnejšie.
Zástupca primátorky – k zlúčeniu musí byť vyjadrenie niekoľkých inštitúcií. Na
augustovom zastupiteľstve sa dohodnúť a požiadať ministerstvo školstva o zlúčenie
k 1.1.2012.
Prednosta MsÚ – vedieť, ako zadefinovať zaradenie.
Ing. Znanec – požiadať o stanovisko rady škôl.
Hlavná kontrolórka – vyčísliť, aký prínos to bude mať po ekonomickej stránke.
Poslankyňa Ing. Kozlová – MŠ Hlavná je veľká, preto ponechať právnu subjektivitu,
tie malé prideliť k ZŠ.
Poslanec Jendruch – počet detí Maurerova klesá uvoľní sa pavilón.
Ing. Znanec – bol záujem zvýšiť kapacitu na MŠ Robotnícka, zväčšiť priestor na
prízemí, čo však hygiena zamietla. Na poschodí zriadiť ďalšiu triedu, čím by sa kapacita
zvýšila na 44 detí, ale bo bolo potrebné prijať 2 učiteľky a ročné navýšenie rozpočtu by
činilo viac o 16 000,-- €. Návrh je zriadiť triedy na poschodí, na prízemí spálňa a navýšenie
o 5 detí.
Primátorka mesta – prikláňa sa k alternatíva komisie: zlúčiť MŠ Robotnícka so ZŠ
Maurerova a MŠ SNP so ZŠ SNP a MŠ Hlavná ponechať právnu subjektivitu.
Poslanec MUDr. Hojstrič – táto alternatíva komisie školstva je najlepšia.
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia finančná odporúčala tento predložený návrh
schváliť.
Poslanec Jendruch predložil poslanecký návrh: vyradiť zo siete škôl MŠ SNP
a Robotnícka a ZŠ SNP a Maurerova a zlúčiť MŠ Robotnícka so ZŠ Maurerova a MŠ SNP so ZŠ
SNP a MŠ Hlavná ponechať právnu subjektivitu.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Puchala a Ing. Ontko.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.39 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje vyradenie).
Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Puchala, MUDr. Hojstrič a Ing.
Ontko.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.40 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zriadenie).

h) návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej a majetkovej komisie MsZ v Krompachoch.
Poslankyňa Ing. Perháčová predložila písomný návrh na odvolanie a voľbu člena
finančnej a majetkovej komisie MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/I.1 - viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).
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Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 6/A.3 - viď pripojené pri zápisnici (volí).
Poslanec MUDr. Hojstrič, dúfal, že za člena komisie finančnej a majetkovej bude
navrhnutý Daniel Ivančák.

ch) Poslanec Ing. Ontko predložil poslanecký návrh, aby pozemok, ktorý sa má predať
pánovi Očvárovi, ostal vo vlastníctve mesta na ktorom budú parkoviská.
Za predložený návrh boli Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, Ing. Klein, MUDr. Hojstrič, hlasovania
sa zdržal Barbuš, proti boli Jendruch, Ing. Perháčová, Dzimková, Rudolf Čiasnoha, Probala,
Puchala, Ing. Kozlová. Návrh neprešiel.
21. Návrh na uznesenie.
Ing. Alžbeta Perháčová, predsedníčka návrhovej komisie, predložila návrh na
uznesenie zo 6. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.
22. Diskusia
Primátorka mesta prečítala ďakovný list študentov Gymnázia v Krompachoch, ktorý
je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Jendruch náklady na služobné auto MsP sú veľké. . Za minulý rok na opravu
sa vynaložilo necelých 3 500 €, zaoberať sa čo s tým autom.
Poslanec MUDr. Hojstrič – navýšiť počet zberných nádob na PET fľaše na Lorencovej
ulici. Nebezpečná diera je na moste. V MŠ na Hlavnej ulici bola výmena okien. Prešlo to
verejnou súťažou? Kedy bude zverejnená zmluva s prenajímateľom reštaurácie Melódia?
Primátorka mesta – dnes bol odoslaný list firme Brantner na navýšenie nádob na
PET fľaša. Na moste je provizórna kocka, je tam zákaz prechodu. Mostík sa opraví. Na
výmenu okien sa urobil prieskum, prihlásilo sa 5 firiem. Do určitej hodnoty nie je potrebné
vyhlásiť súťaž verejného obstarávania.
Hlavná kontrolórka – od zmluvy Ing. Varechová zatiaľ neodstúpila, ostala
nájomníčkou, mesto je vlastníkom, preto nie je potrebné predložiť novú zmluvu.
Primátorka mesta požiadala poslanca MUDr. Hojstriča, ktorý je poslancom VÚC, aby
informoval poslancov MsZ o dianí zo zasadnutí poslancov VÚC. Prijala sa novelizácia PHSR.
Poslanec MUDr. Hojstrič - prijímali sa zmeny k PHSR, konštatovalo sa, že najväčším
znečisťovateľom ovzdušia sú Kovohuty Krompachy.
Hlavná kontrolórka – tlmočila požiadavku občanov mesta, ktorí vo večerných
hodinách sa boja ísť cez mesto. Rómovia ich napadajú, preto požiadala MsP o častejšie
pochôdzky.
Náčelník MsP – cez týždeň sú hliadky do 22.00 hod. nočné hliadky sú počas víkendov.
23. Záver.
Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 6. zasadaní
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.
V Krompachoch 23. júna 2011
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Zapísala: Anna Čechová
Mgr. Emil MUĽ
prednosta MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
OVEROVATELIA:
Vladislav PROBALA, poslanec MsZ
Rudolf ČIASNOHA, poslanec MsZ
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