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Z Á P I S N I C A 
  

z 12.  zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. januára 2012 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 12. rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ, zástupcov médií, zamestnancov 

mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo  11 poslancov MsZ, 

ospravedlnil sa MUDr. Marián Hojstrič. 

Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle pozvánky. Navrhla 

doplniť o bod – predaj pozemkov – Halňa. S takto predloženým návrhom všetci prítomní 

poslanci MsZ súhlasili. 

Program rokovania: 

   

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Kúpa pozemku na futbalovom ihrisku. 

4. Predaj pozemkov -  Halňa. 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1. 

6. Súhlas so vznikom neziskovej organizácie „Centrálny zberný dvor“. 

7. Záver. 

 

11..  UUrrččeenniiee  zzaappiissoovvaatteeľľaa  aa  oovveerroovvaatteeľľoovv  zzááppiissnniiccee..  

Primátorka mesta za zapisovateľa zápisnice určila Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ Ing. Alžbetu PERHÁČOVÚ a Ing. Štefana KLEINA.  

22..  Voľba návrhovej komisie.  

  Primátorka mesta predložila návrh na voľbu návrhovej komisie v zložení - predseda : 

Ing. Ľuboš ONTKO, členovia Oľga DZIMKOVÁ a Vladimír PUCHALA.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. V miestnosti neboli 

Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/A.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

3. Kúpa pozemku na futbalovom ihrisku. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na kúpu pozemkov na futbalovom ihrisku 

od pána Miloslava Masaryka, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Erika Balážová, referentka EO bližšie uviedla predložený návrh. 

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

návrh schváliť. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. (schvaľuje) 

V miestnosti neboli Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. (ukladá) V miestnosti 

neboli Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

4. Predaj pozemkov -  Halňa. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na predaj pozemkov - Halňa, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Erika Balážová, referentka EO bližšie uviedla predložený návrh. 

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

návrh schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. (schvaľuje) 

V miestnosti neboli Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.2 – viď pripojené pri zápisnici. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. (ukladá) V miestnosti 

neboli Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.2 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1. 

 

Ing. Jozef Krak, vedúci EO, predložil písomný návrh rozpočtového opatrenia, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. 

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

návrh schváliť a dočerpať celú výšku úveru. 

Poslanec Puchala – mesto má voľné prostriedky na investičné akcie? 

Ing. Krak – áno. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. (schvaľuje) 

V miestnosti neboli Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.3 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

6. Súhlas so vznikom neziskovej organizácie „Centrálny zberný dvor“. 

 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na vznik neziskovej organizácie „Centrálny 

zberný dvor“, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Miloš Grohregin, referent na prípravu projektov, okomentoval predložený návrh.  

Poslankyňa Ing. Perháčová – finančná a majetková  komisia MsZ o tomto bola 

informovaná a odporúča návrh schváliť.  

 Poslanec Puchala – komisia MsZ regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,  

odporúča návrh schváliť.  

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, z pohľadu hlavného kontrolóra, dôvodová 

správa nie je postačujúca, vyčerpajúca, nie je konkrétne odôvodnené prečo sa predpokladá, že  

nezisková organizácia je lepšie a racionálnejšie riešenie. Mali byť vymenované výhody, 

porovnanie. Dôvodová správa neuvádza v čom by bolo rovnaké s právnou subjektivitou 

Sociálneho podniku, preto by odporúčala neuvádzať sociálny podnik, keď nie je zdôvodnenie. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci. (schvaľuje) 

V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.4 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

7. Záver. 

 

 Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, ukončila 12. zasadanie  Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch s poďakovaním sa za účasť. 

 

 

 

V Krompachoch 24. januára 2012 

 

 

 

Zapísala: Anna Čechová 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

               primátorka mesta 

 

 

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

     

   Ing. Alžbeta  PERHÁČOVÁ, poslankyňa MsZ 

   Ing. Štefan KLEIN,         poslanec MsZ 

 


