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ZÁPISNICA 
z 13. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 15. februára 2012 vo veľkej zasadačke  

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla dnešné rokovanie 13. 

zasadania mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ,  zástupcov médií,  spoločností 

s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania 

schopné, prítomných bolo 8 poslancov MsZ, v miestnosti neboli Ing. Klien, MUDr. Hojstrič, 

Ing. Kozlová, Ing. Ontko. 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch. 

5. Informácia o kriminalite v meste Krompachy za rok 2011. 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2011. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2011. 

10. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2011. 

11. Návrh na schválenie vedúcich kontrolných skupín – protipožiarne kontroly 

v meste Krompachy. 

12. Návrh na doplnenie Plánu investičných akcií na rok 2012. 

13. Plán opráv nebytových priestorov pre rok 2012. 

14. Správa o hospodárení BHMK s.r.o. Krompachy. 

15. Štatút mesta Krompachy. 

16. Rokovacie poriadky MsZ, komisií MsZ v Krompachoch. 

17. Štatút Krompašského spravodajcu.  

18. Rôzne. 

a) predloženie žiadosti o NFP „Centrum odpadového hospodárstva - Krompachy 

19. Diskusia. 

20. Záver. 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Primátorka mesta  určila za zapisovateľa Annu Čechovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov MsZ Rudolfa ČIASNOHU a Vladimíra PUCHALU. 
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3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

Alžbeta PERHÁČOVÁ, členovia: Samuel ČIASNOHA a Oľga DZIMKOVÁ. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Ontko. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/A.1 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

4. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch. 

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

uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Školy : príloha od zástupcu primátorky 
 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Ontko (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.1 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Ontko (ruší uznesenie č. 25/C-4). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.1 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Ontko (ruší uznesenie č. 25/H-2). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.2 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Ontko (ruší uznesenie č. 11/C.1). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.3 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Ontko (ruší uznesenie č. 11/J.1). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.4 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová (predlžuje uznesenie č. 6/H.18). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.1 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová (predlžuje uznesenie č. 6/J.1). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.2 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová (predlžuje uznesenie č. 7/C.2). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.3 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová (predlžuje uznesenie č. 8/G.12). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.4 - viď pripojené pri zápisnici.  
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 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová (predlžuje uznesenie č. 6/D.39). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.5 - viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová (predlžuje uznesenie č. 6/D.40). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.6 - viď pripojené pri zápisnici. 

 

5. Informácia o kriminalite v meste Krompachy za rok 2011. 

 

 Primátorka mesta, predložila písomnú informáciu o kriminalite v meste Krompachy 

za rok 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – trestná činnosť v Krompachoch stúpa, vyplýva to 

z obyvateľstva. Poďakovanie patrí štátnej polícii, je ich často vidieť na pochôdzke v meste. 

Spolupráca s MsP je len na priemernej úrovni. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – aký je skutočný stav členov štátnej polície.  

 Zástupca primátorky mesta – malo by byť ich 36,  v skutočnosti je ich 30. 

 Primátorka mesta – podpísaná je zmluva o spolupráci medzi Krajským riaditeľstvom 

PZ a mestom Krompachy, na základe tejto zmluvy je dohodnutý systém kontroly a to 

spoločné hliadky.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.2 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2011. 

 

 Mgr. Alfonz Kaľavský, náčelník MsP, predložil písomnú správu o činnosti MsP 

v Krompachoch za rok 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanec Puchala – je nepomer medzi pohovormi a sankciami. 

 Náčelník MsP – za znečistenie okolia kontajnerov sa rieši  pohovorom, nie je 

vymožiteľnosť pokút.  Boli zaslané predvolanie za priestupky, napr. neprihlásenie psov, za čo 

budú udelené pokuty. 

 Primátorka mesta  – MsP nepostihuje psičkárov, ktorých psy špinia po meste. 

 Náčelník MsP – psy sa venčia zrána, nástup policajtov do práce je o 10.00 hod., nie je 

možné vykonávať kontroly. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

Klien, MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.3 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

7. Majetkové návrhy. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú 

prílohou tejto zápisnice. Požiadal Ing. Balážovú, aby oboznámila prítomných s majetkovými 

návrhmi.  

 Ing. Erika Balážová, referentka ekonomického oddelenia, uviedla jednotlivé návrhy. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča schváliť 

predaj pozemkov zastavaných garážou. 
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- predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Lorencovej   Ing. Františkovi Böhmerovi, 

bytom Lesnícka ul. č. 7,  Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.1 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.1 - viď pripojené pri zápisnici.  

- predaj pozemku zastavaného garážou na ul.  Maurerovej Júliusovi Kopčanovi bytom 

Hlavná ul. č. 24,  Krompachy.   

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.2 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.2 - viď pripojené pri zápisnici.  

- predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, Ing. 

Jaroslavovi Martinikovi,   bytom Slovinská č. 5.   

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.3 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.3 - viď pripojené pri zápisnici.  

- predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Cintorínskej  Ing. Jurajovi Skurkovi, 

bytom Štúrova ul. č. 19,  Krompachy.   

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.4 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.4 - viď pripojené pri zápisnici.  

- kúpa pozemkov v k.ú. Krompachy na ul. SNP (na futbalovom ihrisku): 

 - od Jána Bencka,  bytom Lorencova 11, 053 42 Krompachy 

 - od Viery Čechovej, bytom Saratovská 16, Bratislava – Dúbravka. 

 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča schváliť 

kúpu  pozemkov, aj za vyššiu cenu, ale je to v záujme mesta. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.5 - viď pripojené pri zápisnici.  
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 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.5 - viď pripojené pri zápisnici.  

- zámer predaja a spôsob uvoľneného bytu na ul. SNP č. 1  v Krompachoch. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča schváliť 

predaj a spôsob uvoľneného bytu na ul. SNP 1. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.6 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.6 - viď pripojené pri zápisnici.  

- predaj a spôsob predaja uvoľneného bytu vo vlastníctve mesta Krompachy.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča schváliť 

predložený návrh. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing.  Ontko  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.7 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Kozlová,  Ing. Ontko  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.7 - viď pripojené pri zápisnici.  

- odpustenie nájomného za december 2011 nájomcom v bytových domoch A1, s.č. 1354 

a A2, s.č. 1355 na Maurerovej ulici v Krompachoch.  

 Poslanec Puchala – súhlasí s návrhom, nedalo sa to urobiť skôr? 

 Primátorka mesta – 30.11.2011 boli byty skolaudované, preto  nemohol byť urobený 

skôr vklad do katastra. Ani plynárne, ani elektrárne nemohli zapojiť média, pokiaľ nebol 

vykonaný vklad do katastra. Potrebné doklady boli dané na príslušné inštitúcie, uskutočnilo sa 

rokovanie s médiami. Dňa 20.12. 2011 bolo oznámené všetkým nájomníkom,  že elektrická 

energia  je pripojená a plyn do konca roka nebude. Ľudia boli o tom oboznámení. Plynárne 

mali celozávodnú dovolenku do 6.1.2012. Voda nebola zapojená, lebo mohla zamrznúť. 

Termín ukončenia stavby sa dodržal.  

 Zástupca primátorky mesta – pokiaľ nebol predložený list vlastníctva, plynárne, ani 

elektrárne nemohli vykonať prípojky, napriek tomu  konali len na základe našej žiadosti. 

 Poslanec Jendruch – súhlasí s názorom poslanca Puchalu.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča schváliť 

odpustenie nájmu tak, ako je uvedené v návrhu. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Kozlová,  Ing.  Ontko  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.8 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Kozlová , Ing. Ontko  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.8 - viď pripojené pri zápisnici.  
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- predaj bytov ako prípad hodný osobitného zreteľa na ul. SNP č. 1 v Krompachoch. 

 Poslankyňa Dzimková – pani Michalková nebýva 10 rokov, ale len 5. Neuvádzať 

počet rokov, ale uviesť dlhodobo. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča schváliť 

predložený návrh. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (schvaľuje Mihalík). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.9 - viď pripojené pri zápisnici.  

  

   

- Podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj jednoizbového bytu v bytovom dome na ul. 

Hlavnej   s.č. 952   Krompachoch. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (schvaľuje Mihalík). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.10 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (schvaľuje Michalková). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.9 - viď pripojené pri zápisnici.  

- 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  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.11 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.10 - viď pripojené pri zápisnici.  

- Podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj trojizbového bytu v rodinnom dome na ul. 

Maurerovej  v Krompachoch. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.12 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.11 - viď pripojené pri zápisnici.  

-  Podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v k.ú. Krompachy na ulici 

SNP. 

 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča 

predložený návrh schváliť, ale v bode 6 b) by nemuselo byť uvedené, že tam bude preložka 

cesty. 
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 Poslanec Ing. Ontko -  koľko je záujemcov o kúpu týchto stavebných pozemkov? 

 Ing. Balážová - písomne sú dve žiadosti. 

 Poslanec Jendruch – momentálne nie je prítomný predseda komisie MsZ výstavby 

a ŽP MUDr. Hojstrič, aby vysvetlil, prečo sa to v podmienkach verejnej súťaže uvádza. 

 Ing. Anna Čupajová, je to tak uvedené v územnom pláne. 

 Zástupca primátorky mesta – záleží na mestskom zastupiteľstve, či sa táto 

pripomienky vsunie do podmienok. Návrh prešiel, aby bod 6 b bol z podmienok súťaže 

vyňatý. 

Za to, aby sa táto podmienka uviedla nebol nikto, proti boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

Návrh prešiel, aby bod 6 b) bol z podmienok súťaže vyňatý. 

pozemky – za všetci, vypúšťa sa bod 6 b, ukladá všetci 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.13 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.12 - viď pripojené pri zápisnici.  

- predaj bytu č. 10 na druhom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, Rudolfovi 

Mihalikovi a manželke  Kristíne Mihalikovej, obaja trvale bytom Poštová č. 5, 053 42 

Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.14 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.13 - viď pripojené pri zápisnici.  

- predaj bytu č. 20 na štvrtom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, Ivete 

Michalkovej,  trvale bytom Banícka štvrť č. 19, 053 42 Krompachy. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.15 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.14 - viď pripojené pri zápisnici.  

- predaj trojizbového bytu č. 2 na prvom poschodí, ul. Stará cesta č. 1079/7 

v Krompachoch, Martinovi Dutkovi, bytom  Hlavná č. 18, 053 42 Krompachy. 

 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča 

predložený návrh schváliť. 
 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.16 - viď pripojené pri zápisnici.  
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 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.15 - viď pripojené pri zápisnici.  

  

   

- predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, spoločnosti KINREJAM, s.r.o., 053 51 

Kluknava č. 108, zastúpenou Elenou Majerníkovou, konateľkou.   

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča 

predložený návrh schváliť. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.17 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.16 - viď pripojené pri zápisnici.  

- uzavretie Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti v prospech Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, zastúpené Ing. Jánom Figeľom, PhD, 1. 

podpredsedom vlády SR a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča 

predložené návrhy schváliť. 

Primátorka mesta  – toho času sú založené budovy  MsÚ a CVČ. Nebude to platiť, ako sa 

založia tieto bytové domy na dobu  minimálne na  30 rokov z dôvodu, aby sa nepredali. Je to 

kvôli úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy a RR SR. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Ontko, hlasovania sa zdržala Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.18 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Ontko, hlasovania sa zdržala Ing. Kozlová  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.17 - viď pripojené pri zápisnici.  

- uzavretie Záložnej zmluvy v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, zastúpeného 

Ing. Ľubomírom Bošanským, riaditeľom, ktorého zastupuje podľa poverenia JUDr. 

Zuzana  Krchňavá, Lamačská cesta, Bratislava. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Ontko, hlasovania sa zdržala Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.19 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Ontko, hlasovania sa zdržala Ing. Kozlová  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.18 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

- uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov 

v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,  zastúpený Ing. 

Dušanom Dobiášom, na základe plnej moci. 
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 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča 

predložený návrh schváliť. 

Ing. Čupajová – ide o proti katódovú  ochranu, STL vedenia plynovodu, trasa bude 

vedená katódovej ochrany od areálu SEZ zhybkou pod korytom rieky Hornád, do areálu 

Sociálneho podniku na ul. Hornádskej.   

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.20 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič  (ukladá). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.19 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

8. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu o výsledku 

následných finančných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič  a Samuel Čiasnoha (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.4 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič  a Samuel Čiasnoha (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.5 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2011. 

 

 Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2011, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič  a Samuel Čiasnoha (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.6 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

10. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2011. 

 

 Primátorka mesta predložila písomnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov 

občanov, došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2011, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. Požiadala spracovateľku správy, aby odpovedala na prípadné dotazy. 

 Poslanec Puchala – aké stanovisko zaujme komisia, ak príjme uznesenie a nesplní sa. 

 Poslanec Ing. Ontko, predseda komisie MsZ verejného poriadku, komisia  kontroluje, 

či mesto pri sťažnostiach postupuje v zmysle zákona. 

 JUDr. Ingrid Chudíková, referentka OSS – komisia neprijala žiadnu sťažnosť, kde 

by bolo prijaté uznesenie. 

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Perháčová, Ing. Klein, hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.7 - viď pripojené pri zápisnici.  
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11. Návrh na schválenie vedúcich kontrolných skupín – protipožiarne kontroly v meste 

Krompachy. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie vedúcich kontrolných 

skupín – protipožiarne kontroly v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Zástupca primátorky mesta doplnil, že k tejto činnosti  musí byť odborná 

spôsobilosť. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Perháčová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.21 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

12. Návrh na doplnenie Plánu investičných akcií na rok 2012. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na doplnenie Plánu investičných akcií na 

rok 2012, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič 

(schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.22 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

 

13. Plán opráv nebytových priestorov pre rok 2012. 

 

 Ing. Miroslav Fonfara, zástupca riaditeľa spoločnosti Termokomplex s.r.o., predložil 

písomný návrh Plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2012 a vyhodnotenie Plánu opráv 

za rok 2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková  sa zaoberala 

predloženým plánom s konštatovaním, že by sa  mohlo  opravovať aj viac, odporúča ho 

schváliť. 

 Ing. Fonfara – je to dané možnosťami. Vhodné by bolo  urobiť jednu budovu naraz, 

ale robí sa to postupne, pretože nie je dostatok finančných prostriedkov. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – na základe čoho sú stanovené ceny. 

 Ing. Fonfara – nájsť kompromis medzi ponukou a cenou vyplývajúci  z jednania 

s firmami. 

 Hlavná kontrolórka  – upozornila na zverejňovanie – objednávky, zmluvy. Týka sa 

to rozpočtových, príspevkových organizácii a právnických osôb, založených obcou – 

zverejňujú v rozsahu nakladania so zvereným majetkom. Od 1.1.2012 platí novela – zákon  

č. 382/2011. 

 Primátorka mesta – ak sa nebudú zverejňovať zmluvy, objednávky, sú z toho 

sankcie. 

 Poslanec Puchala – v objekte na Hlavnej ulici sú  26 pivničné priestory v dezolátnom 

stave. 

 Ing. Fonfara – preverí si to. 

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 12 poslanci MsZ  (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.9 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 12 poslanci MsZ  (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.23 - viď pripojené pri zápisnici.  
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14. Správa o hospodárení BHMK s.r.o. Krompachy. 

 

 Ing. Miroslav Polnišer, riaditeľ BHMK s.r.o. Krompachy, predložil písomnú správu 

o hospodárení BHMK s.r.o. Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – klesá počet bytov, ktoré sú v správe BHMK s.r.o.. 

Vývoj je taký, že bude to pokračovať aj ďalej, pretože vznikajú spoločenstvá. Koľko je 

zamestnancov v BHMK s.r.o.. Aké budú výsledky ročnej uzávierky za rok 2011. Je možnosť 

získať prostriedky, ktoré boli zneužité, aká je vymožiteľnosť pohľadávok. V akom štádiu sú 

trestné oznámenia. 

 Ing. Polnišer – uzávierka sa spracováva, nebude asi kladný výsledok. Pokles nastal 

u nedoplatkov riešených  súdnou cestou. V 70 -75 prípadov  prebiehajú exekúcie. Kmeňových 

zamestnancov bolo  5, od augusta je to 4 a na to dohodu je úväzok 0,5. Nemá informácie 

o trestných oznámeniach, podávalo to mesto. Je to v procese vyšetrovania. Čo sa týka DPH, 

na základe rozhodnutia daňového úradu podá trestné oznámenie. 

 Poslanec Puchala – údržbári sú živnostníci. Je nekorektné, že odmietajú pracovať pre 

spoločenstvá. V bytoch, ktoré obhospodaruje BHMK,  je najvyššia spotreba tepla, nie sú 

merače, sú úniky tepla, čím sa nabaľujú dlhy. 

 Ing. Polnišer – kritiku na neochotu údržbárov berie, preverí si to, nevie o tom. 

Vykurovanie – skoro všetky bytové domy majú merače tepla, úniky tepla nemá vzťah 

k dodávke tepla Termokomplexu. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – stotožňuje sa s poslancom  Puchalom, pretože z vlastnej 

skúsenosti vie, že  keď boli pod správou BHMK platili o 30,-- € viac za teplo ako teraz, ako 

keď sú pod inou správou. 

 Ing. Fonfára – ťažko je porovnávať úniky tepla, keď sú rôzne iné domy. Panelové 

byty spotrebujú viac tepla, ako tehlové.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – je spracovaný prehľad o nutnosti opráv bytov, ktoré 

spravuje BHMK s.r.o.? 

 Ing. Polnišer – plán komplexnej údržby nie je urobený, vychádza sa z potreby 

jednotlivých bytových domov, ktoré sú predložené na domových schôdzach. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ , hlasovania sa zdržal MUDr. Hojstrič, 

v miestnosti neboli Jendruch, Ing. Klein  (berie na vedomie). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.8 - viď pripojené pri zápisnici.  

 

15. Štatút mesta Krompachy. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh Štatútu mesta Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – v čl. 12 – vypustiť bod 8, 9. Uvedené vzdelanie 

prednostu MsÚ je  zarážajúce v porovnaní s tým,  akí primátori a starostovia boli zvolení 

s akým vzdelaním. 

 Primátorka mesta – je to citácia v zmysle zákona, nie je to možné vypustiť. 

 Hlavná kontrolórka – u kontrolórov je uvedené vzdelanie, u starostov nie je. Snahou 

je zo strany kontrolórov, aby v zákone bolo ustanovené minimálne požadované vzdelanie aj 

pre starostov. Sú vyjadrenia, že je to diskriminujúce. Pre ostatných, kde sa požaduje nie je?

 Poslanec MUDr. Hojstrič – kvalifikačné predpoklady na hlavného kontrolóra  určuje 

mestské zastupiteľstvo do podmienok výberového konania. Prednosta nie je volená funkcia. 

Bol štatút prerokovaný ohľadom gramatiky a s expertom na komunálnu politiku? 
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 Primátorka mesta – štatút je súhrn zákonov vyplývajúcich zo zákona o obecnom 

zriadení. Je povinnosťou mesta schváliť štatút a nesmie byť v rozpore s legislatívou. 

 Hlavná kontrolórka  – žiadny právny predpis nepredpisuje, že to musí odsúhlasiť 

expert, že materiály by mali byť odsúhlasené s jazykovedcom, ktorého by sme museli prijať, 

alebo zamestnať na dohodu. Tiež by to niečo stálo. Je predpoklad, že gramatické chyby by sa 

nemali robiť. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – nie je to bežný materiál, je to podstatná vec. U hlavného 

kontrolóra by nenechal stredoškolské vzdelanie. 

 Hlavná kontrolórka  – odporúča  nechať to, lebo je to v zmysle zákona.  

 Zástupca  primátorky mesta – štatút je pomôcka pre poslanca, aby nemusel študovať 

zákon o obecnom zriadení. 

 Poslanec Puchala – v zmysle zákona sa uskutoční  výberové konanie, kde budú 

uvedené podmienky. 

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali MUDr. Hojstrič, Ing. 

Kozlová, Samuel Čiasnoha, v miestnosti nebol Ing. Ontko  (schvaľuje).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.24 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Ing. Kozlová, Samuel 

Čiasnoha, v miestnosti nebol Ing. Ontko  (ukladá).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.20 - viď pripojené pri zápisnici.  

 Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol Ing. Ontko  (ruší).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.5 - viď pripojené pri zápisnici.   

 

16. Rokovacie poriadky MsZ, komisií MsZ v Krompachoch. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Rokovacieho poriadku MsZ 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – odporúčal, aby v budúcom materiály sa do pozvánky 

zaradil bod interpelácie. Materiály zasielať v predstihu a dodržiavať termín.  

 Poslankyňa Ing. Perháčová – zriadenie MsR je to v zmysle zákona? 

 Zástupca primátorky mesta – áno. 

 Primátorka mesta  – je predložený nový rokovací poriadok. Ten, ktorým sa riadilo 

doposiaľ  bol v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Je predložený v zmysle zákona SNR  

č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ  (schvaľuje).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.25 - viď pripojené pri zápisnici.   

 Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ  (ukladá).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.21 - viď pripojené pri zápisnici. 

 

 Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ  (ruší).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.6 - viď pripojené pri zápisnici. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Rokovacieho poriadku komisií MsZ 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ  (schvaľuje).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.26 - viď pripojené pri zápisnici.   

 Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ  (ukladá).  
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 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.22 - viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ  (ruší).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.7 - viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

17. Štatút Krompašského spravodajcu.  

 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Štatútu Krompašského spravodajcu, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – predložil poslanecký návrh  doplniť v čl. 4, ods. 1 – 

Vydávanie KS vedie redakčná rada, ktorej členov menuje a odvoláva na návrh vydavateľa 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch zmeniť na to, že členov redakčnej rady menuje 

a odvoláva mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.  

Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, proti bol Barbuš. Návrh prešiel. 

Niektoré mestá  vydávajú 2 novín, prikláňa sa k názoru, aby to bolo takto aj u nás. Napr. 

Krompašského spravodajcu na www stránke uverejňovať týždeň po jeho vydaní. Niektoré 

uverejnené články redakčná rada zamietla. Navrhol, aby tieto články boli uverejnené 2x 

ročne. 

 Primátorka mesta – ak by sa Krompašský spravodajca zverejňoval hneď po vydaní 

nie je dobré, pretože by  poklesol príjem z predaja. Pristúpilo sa k tomu, že sa zverejňuje 

mesiac po jeho vydaní. Na vydávanie 2 novín pre  mesto by to boli oveľa vyššie náklady, ako 

je príjem z predaja. Preto z ekonomického hľadiska nie je možné vydávať ďalšie noviny. 

Finančná situácia je taká, že musíme šetriť. Redakčnú radu môžu navrhnúť poslanci MsZ. 

Neboli zverejnené len tie články, ktoré boli urážlivé, vulgárne, dehonestujúce.  

 Poslanec MUDr. Hojstrič – je to stratové vydanie Krompašského spravodajcu, 

odpredať vydanie niekomu, aby to pre mesto bolo ziskové.  Predložil poslanecký návrh: v čl. 

7 doplniť, že Krompašský spravodajca bude na internetovej stránke zverejňovať 21 dní po 

jeho vydaní. 

Za tento návrh boli všetci poslanci MsZ, návrh prešiel. 

 Primátorka mesta  – mesto zastupuje primátor a mestské zastupiteľstvo. Návrh na 

zloženie redakčnej rady predkladá  mesto. 

 S takto pozmeňujúcim návrhmi za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ, hlasovania 

sa zdržali Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Ing. Klein  (schvaľuje štatút KS).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.27 - viď pripojené pri zápisnici.   

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Ing. Ontko, Samuel 

Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Ing. Klein (schvaľuje organizačný poriadok KS).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.28 - viď pripojené pri zápisnici.   

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Ing. Ontko, Samuel 

Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Ing. Klein (ukladá).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.23 - viď pripojené pri zápisnici.   

 

18. Rôzne. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh predloženie žiadosti o NFP v rámci 

výzvy OPŽP-PO4- 11-4-LSKxP pod názvom „Centrum odpadového hospodárstva - 

Krompachy“, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, v miestnosti neboli  Ing. Ontko,  MUDr. 

Hojstrič, (schvaľuje).  

 MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.29 - viď pripojené pri zápisnici.   

 Poslanec Jendruch, predseda komisie na ochranu verejného záujmu, ústne 

informoval, že do  31.3.2012 je potrebné odovzdať majetkové priznanie. 

 

19. Diskusia. 

 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – na podnet občanov tlmočila požiadavku na zníženie 

poplatku za odvoz komunálneho odpadu  počas týždňa tých, ktorí sú zamestnaní  mimo 

Krompách, ale víkendy trávia  Krompachoch.  

 Poslanec Probala – sme v EÚ, keď pracujú inde, nech predložia doklad, že zaplatili 

tam. 

 Primátorka mesta – je schválené VZN na tento rok, návrhy sa môžu predložiť na 

ďalší rok. Všetkým, ktorí dokladujú, že pracujú mimo mesta, sa žiadosti preveruje a vyhovuje 

sa im. Každý má právo sa odvolať voči rozhodnutiu, ktoré sa následne posiela na daňové 

riaditeľstvo. Za separovaný zber platíme viac ako v minulosti. 

 Prednosta MsÚ – na zníženie poplatku za odpad nestačí len pracovná zmluva, ale 

musí byť predložená aj zmluva o bývaní. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – bola predložená správa o hospodárení BHMK s.r.o., ale 

riešenie tejto riešiť situácie nebolo predložené. 

 Primátorka mesta – pred rokom bola schválená výpomoc BHMK s.r.o., no nebola 

vrátená do fondu rozvoja bývania. Sú to verejné prostriedky. Za hospodárenie zodpovedá 

mesto, preto bola správa predložená bez toho, aby došlo k nejakému návrhu. Treba tento stav 

riešiť. Dotácií do BHMK išlo veľa.  Je potrebné predložiť návrhy riešenia. 

 Poslanec Puchala – o tomto probléme hovoril už minulý rok. Dlh sa stále prehlbuje. 

Všetky náklady bude znášať mesto. Zlikvidovať BHMK s.r.o.. 

 Poslanec Jendruch – počas jeho päť volebných období sa tento stav nedarí riešiť. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová  - počas silných mrazov bola havária s vodou. Patrí sa 

poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na odstránenie havárie. Ťažko je však hodnotiť 

postoj vodárenskej spoločnosti. Požiadala, aby na aprílové zasadanie bolo predložené  plnenie 

rozpočtu za 1. štvrťrok 2012.  Ako stoja projekty? Mala by sa predložiť informácia 

o sociálnom podniku. Na stránke mesta uverejniť zber separovaného odpadu. 

 Primátorka mesta – v januári boli celkom slušné podielové dane, ale vo februári 

budú nižšie, v apríli  ešte nižšie a pravdepodobne  aj počas letných mesiacov. Projekty –  je 

podpísaná zmluva – Halňa,  s realizáciou by sa malo začať v marci.  Nemáme ukončené 

verejné obstarávanie  na riadenie projektu. Hnedý priemyselný park – problém s verejným  

obstarávaním, predlžuje sa to. Sociálny podnik – ministerstvo  sociálnych  vecí sa 

nevyjadruje. Sociálne podniky  mali sa vrátiť finančné prostriedky, my sme neboli vyzvaní. 

Vyplatené sú faktúry  z našich prostriedkov, dlžní sme len našim zamestnancom, ktorí sú 

vyplácaní splátkovým kalendárom. Hrozil ozdravný režim, ale v decembri prišla dotácia, 

faktúry  boli vyplatené. Do konca roka 2011 boli faktúry uhradené na  98 % . 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – vyhlásené sú  výzvy na obnovu ciest obcí postihnutých 

povodňami. 

 Primátorka mesta – poďakovala sa pani poslankyni Perháčovej, že vyslovila 

poďakovanie pri problémoch s vodou. U nás nedošlo k zamrznutiu potrubia, ale bol 

nedostatok vody. Všetkým poslancom patrí poďakovanie,  ktorí ponúkli pomoc, ako aj 

hasičom a najmä zástupcovi primátorky.  
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 Poslanec Samuel Čiasnoha – občania sa sťažujú na prevádzku  Diamont, bývala 

Gabriela. Prevádzala sa rekonštrukcia. Bola už  vykonaná kolaudácia? Uskutočňujú sa tam 

diskotéky. 

 Prednosta MsÚ – bolo to ohlásené ako drobná stavba, ale  zamietlo sa to. Na činnosť 

v prevádzke sme opatrní, robili sa kroky zo zákona, preverujú sa. Rozhodnutia sa mohli 

urobiť lepšie, napr. vývoz odpadu, zlyhali naši pracovníci, aj MsP. K diskotékam  nech sa 

vyjadri MsP.  

 Primátorka mesta – prevádzkovateľ oznámil uskutočnenie diskoték až do apríla, 

s tým, že žiadame dodržiavať prevádzkové hodiny  a to  do 22.00 hod. MsP musí konať, 

v akom čase sa vykonávajú diskotéky.   

 Náčelník MsP – obhliadky sa vykonávajú, ale má súhlas do 04.00 hod. Objekt nemá 

skolaudovaný, mesto mu vydalo rozhodnutie o otváracích hodinách. 

 Ing. Ján Ivančo, vedúci OSS – vydané  povolenie o prevádzkovej doby obdrži  aj 

MsP, čím je informovaná o čase.  

 Prednosta MsÚ  – MsP musí konať, niet sa o čom baviť. 

 

20. Záver.  

 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 13.  zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Pozvala poslancov MsZ na spomienkové stretnutie 

Krompašskej vzbury dňa 21.2.2012 a na Deň učiteľov, ktoré sa uskutoční v marci. 

V Krompachoch 15. februára 2012 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

 

Mgr. Emil MUĽ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

 prednosta MsÚ                primátorka mesta 

 

 

 

 

     O V E R O V A T E L I A :    
    Rudolf ČIASNOHA,   poslanec MsZ   

    Vladimír PUCHALA, poslanec MsZ 

  


