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ZÁPISNICA 
zo 14. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 29. februára 2012 vo veľkej zasadačke  

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 14. zasadania 

mestského zastupiteľstva. Predložila návrh, aby priebeh rokovania sa mohol nahrávať na 

diktafón. S návrhom všetci prítomní poslanci MsZ súhlasili  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  Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová, Dzimková. Predložila návrh programu 

rokovania v zmysle pozvánky, s týmto návrhom všetci prítomní poslanci MsZ súhlasili. 

 

Program rokovania. 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Voľba volebnej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Návrh voľby člena DR pri BHMK s.r.o. Krompachy. 

6. Návrh na založenie a vstup mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ. 

7. Návrh zástupcu mesta do predstavenstva a dozornej rady OCR – SPIŠ. 

8. Rôzne. 

a) návrh na menovanie člena SR DNMK. 

9. Diskusia. 

10. Záver. 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Primátorka mesta  určila za zapisovateľa Annu Čechovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov MsZ Igora JENDRUCHA a Ing. Štefana KLEINA. 

  

2. Voľba návrhovej komisie. 

 

 Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda : 

Vladislav PROBALA, členovia: Samuel ČIASNOHA a Rudolf ČIASNOHA. 

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

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová, Dzimková. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/A.1 - viď pripojené pri zápisnici.  

3. Voľba volebnej komisie. 

 

 Primátorka mesta predložila návrh na zloženie volebnej komisie : predseda : 

Stanislav BARBUŠ, členovia: Vladimír PUCHALA  a Rudolf ČIASNOHA. 
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 Za predložený návrh boli všetci  prítomní 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. 

MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová, Dzimková. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/A.2 - viď pripojené pri zápisnici.  

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

 Poslanec Ing. Klein – zaoberať sa  odpredajom  domu vedľa klubu dôchodcov. 

 Primátor mesta -  finančná a majetková komisia MsZ by sa mala  zaoberať  

žiadosťami na kúpu nehnuteľnosti. V rozpočte sa s týmto nepočítala, prioritou je odkupovať 

pozemky na futbalovom ihrisku 

 Poslanec Puchala – koľko je pozemkov na futbalovom ihrisku. Či má vôbec zmysel 

ich vykupovať. 

 Primátorka mesta  – nedá sa to jednoznačne povedať. Na nasledujúce zasadanie MsZ 

sa  kópia z katastrálne mapy. Sú známi aj neznámi vlastníci. V tomto roku nie je možné ich 

vykúpiť, je ich veľa. 

 

5. Návrh voľby člena DR pri BHMK s.r.o. Krompachy. 

 

 Primátorka mesta  – predložila písomný návrh voľby člena DR pri BHMK s.r.o. 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Predložila návrh, aby sa voľba uskutočnila 

verejne. 

 Za návrh, aby voľba sa uskutočnila verejne,  boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

V miestnosti neboli Ing. Kozlová, Dzimková, MUDr. Hojstrič. 

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

Kozlová, Dzimková, MUDr. Hojstrič (volí). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/A.3- viď pripojené pri zápisnici. 

 

6. Návrh na založenie a vstup mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu 

SPIŠ. 

7. Návrh zástupcu mesta do predstavenstva a dozornej rady OCR – SPIŠ. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh na založenie a vstup mesto do oblastnej 

organizácie cestovného ruchu SPIŠ a návrh zástupcu mesta do predstavenstva a dozornej rady 

OCR – SPIŠ, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Grogregin – okomentoval návrh s tým, že 15.3.2012 má byť pridelená  dotácia 

pre organizácie, ktoré sú už založené. Hlavným organizátorom je mesto Spišská Nová Ves. 

Proces sa začal riešiť po novom roku, komplikovali ho však časté zmeny názorov najmä 

v stanoviskách mikroregiónu. Zo začiatku bolo kladné stanovisko, komplikácie priniesla 

mesto Levoča. Problém bol s primátorom a MsZ a Levoča spadá do Prešovského 

samosprávneho kraja, vraj je to pre nich lepšie byť s týmito mestami. Do oblastnej 

organizácie cestovného ruchu SPIŠ je združených 5 obcí a 2 podnikateľské organizácie.  

Musia byť splnené podmienky a to, že je  50 000 prenocovaní. Je perspektíva, že turizmus 

bude podporovaný zo štátu a z miest.  

 Poslanec Ing. Ontko – aké výhody sú pre mesto. Každý zo zúčastnených má 

prispievať na zamestnancov. Nie je dobré, že každý má 1 hlas, keď naše mesto dáva viac 

finančných prostriedkov. 

 Primátorka mesta – hlas je daný zo zákona. Peniaze budú dané pre oblasť a nie pre 

mestá a obce. 
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 Ing. Grohregin – ide o to, aby sa turistovi dostal balík služieb, nečaká sa okamžitý 

efekt, môže prísť o 5 až 10 rokov. 

 Poslanec Barbuš – mesto nemá prostriedky na to, aby išlo na výstavy. Oblastná 

organizácia bude propagovať všetky mesta a obce, ktoré budú združené v organizácii.  

 Primátorka mesta  – priame práva a povinnosti vyplývajú  zo zákona.  

 Poslanec Ing. Ontko – boli oslovení podnikatelia o možnosti vstupu do tejto 

organizácie? 

 Ing. Grohregin – boli oslovení podnikatelia, najrýchlejšie reagovali z hotela Plejsy. 

Zvažovali vstup, ale sa rozhodli, že počkajú kvôli riešeniu majetkových vzťahov. 

Rozhodnutie odložili. Z Krompách nejde do toho žiadny podnikateľ. 

 Poslanec Barbuš – Plejsy sú  naklonená tejto myšlienke, ale sú na predaj, toho času 

sú  v nájme. 

 Poslanec Puchala – ak to kladne vidia malé obce, prečo nie Krompachy. Je potrebné, 

aby sa do projektu zapojili. Komisia MsZ podnikateľská a cestovného ruchu  sa týmto 

zaoberala, vyjadrili sa pozitívne. 

 Poslankyňa Ing. Perháčová – oblasť nie je využitá, turizmus sa nepropaguje,  je to 

prínos pre mesto. V zahraničí dobre fungujú regionálne oblasti. Komisia finančná a majetková 

vstup do oblastnej organizácie odporúča. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Ing. Ontko. 

V miestnosti nebola Ing. Kozlová (súhlasí). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.1 a,b - viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Ing. Ontko. 

V miestnosti nebola Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.1 a - viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Ing. Ontko. 

V miestnosti nebola Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.1 b - viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Ing. Ontko. 

V miestnosti nebola Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.1 c - viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Ing. Ontko. 

V miestnosti nebola Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.1 d - viď pripojené pri zápisnici. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič predložil poslanecký návrh, aby v dozornej rade za mesto 

Krompachy bol poslanec Vladimír Puchala. Poslanec Puchala s kandidatúrou súhlasil. Za 

poslanecký návrh boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ.  

 Primátorka mesta navrhla, aby sa voľba uskutočnila verejne.  Za tento návrh boli 10 

poslanci MsZ, v miestnosti neboli Ing. Ontko a Ing. Kozlová. Návrh prešiel.  

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

Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.1 – 1 - viď pripojené pri zápisnici. 

 Za predložený návrh boli 10  poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Puchala.  

V miestnosti nebola Ing. Kozlová (schvaľuje). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.1 – 2 - viď pripojené pri zápisnici. 

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

Kozlová (žiada). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/D.1 - viď pripojené pri zápisnici. 

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

Kozlová (žiada). 
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 MsZ prijalo uznesenie č. 14/D.2 - viď pripojené pri zápisnici. 

 

8. Rôzne. 

a) návrh na menovanie člena SR DNMK. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh na menovanie člena 

Správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanec Jendruch – môže byť členom správnej rady, ak kandidát nemá trvalý pobyt 

v meste? 

 Prednosta MsÚ  – v zmysle stanov DNMK je to možné. 

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

Kozlová (odvoláva). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/E.1 - viď pripojené pri zápisnici. 

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

Kozlová (volí). 

 MsZ prijalo uznesenie č. 14/A.4 - viď pripojené pri zápisnici. 

 

9. Diskusia. 

 

 Poslanec Probala – informoval sa na výrub stromov v objekte bývalých 

energetických závodov. Musí byť ohlasovacia povinnosť, ak prevádzka kúri tuhým palivom?  

Aký je postup pri výrube stromov? 

 Primátorka mesta  – zasadala komisia ŽP, ktorá mala rozhodnúť o výrube stromom. 

Pán  Papcun chce pokračovať vo výstavbe a rozširovať objekt. Potrebné je riešiť situáciu na 

Štúrovej ulici čo sa týka parkovania. 

 Bc. Dušan Slovinský, zamestnanec stavebného úradu, p. Papcun  požiadal o zmenu 

stavby s projektovou  dokumentáciou predložil  posudok na svetlosť. Od suseda bola podaná 

námietka, ktorá však potom bola stiahnutá. Presvetlenie musí byť aspoň 3 hodiny, námietka 

bola neoprávnená, pozemok následne pán  Papcun odkúpil od susedy. Neboli námietky voči 

stavbe, zo zákona bola stavba povolená, je to stavba pre obchod a služby. 

 Poslanec Probala  – berie sa  ohľad na občanov bývajúcich na tejto ulici? 

 Bc. Slovinský  – stavebná dokumentácii musí obsahovať parkovacie miesta.  Výstavba 

parkovacích  miest bude podmienená povoleniu. Znovu musí žiadať o zmenu užívania stavby. 

stavba nie je skolaudovaná Výrub stromov sa môže uskutočniť na základe žiadosti a  v zmysle 

zákona sa udeľuje povolenie výrubu na stromov na verejnom priestranstve. Na súkromný 

pozemok komisia nechodí, ale len na verejnom priestranstve, na základe zápisu komisie sa 

povoľuje výrub. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – na komisii výstavby a ŽP  sa zaoberali touto budovou, 

komisia to neschvaľovala, je to veľká stavba. Zvážiť zamestnať architekta mesta. 

 Primátorka mesta  – na komisiách sú predkladané materiály, o ktorých nie je 

informovaná. Zvážiť situáciu, či máme finančné  prostriedky na architekta mesta, urobiť 

výberové konanie. Požiadala predsedov komisií MsZ finančnej a majetkovej, školstva 

a výstavby, aby sa zaoberali voľnými mestskými objektmi, predložili návrh, koncepciu čo 

s nimi ďalej. V zmysle rokovacieho poriadku MsZ je potrebné, aby  poslanci  svoju neúčasť 

na zasadaniach mestského zastupiteľstva oznamovali tomu, kto zvoláva zasadanie mestského 

zastupiteľstva. 
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10. Záver. 

 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 14.  zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

 

V Krompachoch 29. 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 : 

Igor JENDRUCH,   poslanec MsZ 

Ing. Štefan KLEIN, poslanec MsZ 

 

 

 


