
1 

 

ZÁPISNICA 
z 19. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 3. októbra 2012 v malej zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 19 zasadania 

mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov médií 

a občanov mesta. Požiadala, aby priebeh rokovania mohol byť nahrávaný na diktafón. 

S návrhom všetci prítomní súhlasili. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania, prítomných bolo 

11 poslancov MsZ, v miestnosti nebol MUDr. Marián Hojstrič.  

 Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného zasadania. Za predložený 

návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ: 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Prijatie  peňažnej pôžičky od veriteľa GMT spol. s r.o. 

5. Informácia o stave Fondu rozvoja bývania Mesta Krompachy. 

6. Čerpanie finančných prostriedkov z Dexia komunal komfort. 

7. Poskytnutie pôžičky – finančné prostriedky z FRB pre BHMK s.r.o.. 

8. Zriadenie vecného bremena pre PVPS – zmluva o budúcej zmluve. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

Primátorka mesta  určila za zapisovateľa Annu Čechovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov MsZ Vladislav PROBALA  a Vladimír PUCHALA. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 
 

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

KOZLOVÁ, členovia Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ a Oľga DZIMKOVÁ. 

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

Hojstrič a Rudolf Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 19/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

3. Poskytnutie peňažnej pôžičky od veriteľa GMT spol. s r.o. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na poskytnutie peňažnej pôžičky od veriteľa 

GMT spol. s r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Ing. Jozef Krak, vedúci EO, okomentoval predložený materiál. Projekt Halňa je pred 

dokončením, jeho financovanie spočíva z  predfinancovania a refundácie. Faktúra je 

zaplatená, žiadosť sa predloží na ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny a až po 

odsúhlasení prichádzajú finančné prostriedky. Potrebujeme peniaze, ktoré nemáme, preto si 

požičiavame 320 000,-- €, ktoré budú po odkontrolovaní zaslané na náš účet. Je predložený 

návrh zmluvy o pôžičke. 

Poslanec Puchala – vrátia sa peniaze do 31.12.2012 ?  

Ing. Krak – vrátia sa do 7 dní od pripísania na náš účet. 

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

je to pre nás výhodné. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/B.1 – viď pripojené pri zápisnici  (schvaľuje prijatie pôžičky). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/B.2  -  viď pripojené pri zápisnici  ( schvaľuje zmluvu). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/C.1 - viď pripojené pri zápisnici     ( žiada primátorku). 

 

4. Informácia o stave Fondu rozvoja bývania Mesta Krompachy. 

 

Ing. Jozef Krak predložil písomnú informáciu o stave Fondu rozvoja bývania Mesta 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Ak  budú vrátené prostriedky vo výške 53 570,-

- € bude  možné požičať BHMK s.r.o. finančné prostriedky vo výške118 570,-- €. 5 468,40  € 

bude použitých na opravu komínov na Starej Maši. 

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

predloženú informáciu na vedomie. 

Poslanec Puchala – stotožňuje sa s návrhom, je za to aby takto bolo rozhodnutie prijaté, riešil 

by sa týmto súčasný nepriaznivý stav v spoločnosti BHMK s.r.o.. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/D.1 - viď pripojené pri zápisnici      ( berie na vedomie). 

 

5. Čerpanie finančných prostriedkov z Dexia Komunal komfort. 

 

Ing. Jozef Krak predložil písomný návrh na čerpanie finančných prostriedkov z Dexia 

Komunal Komfort, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Úver bol  otvorený  v roku 2005,  

môžeme čerpať 14 mil. Sk, cca 465 000,-- € na investičné akcie vykonávané mestom. Čerpať 

sa môžu podľa potreby a splácať podľa možnosti. V minulosti sa už čerpalo 66 000,-- €, 

v tomto roku sa splatilo 75 000,-- € na úhradu záväzkov na stavbu Halňa. 

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

návrh schváliť.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/B.3 - viď pripojené pri zápisnici  ( schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  
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MsZ prijalo uznesenie č. 19/E.1 - viď pripojené pri zápisnici  ( ukladá). 

 

 

6. Poskytnutie pôžičky – finančné prostriedky z FRB pre BHMK s.r.o.. 

 

Ing. Jozef Krak predložil písomný návrh na poskytnutie pôžičky – finančné prostriedky 

z FRB pre spoločnosť BHMK s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Puchala – mesto nachádza riešenie a ktoré sa aj schváli. Pomôže riešiť situáciu 

v BHMK s.r.o. 

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

návrh schváliť.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/B.4- viď pripojené pri zápisnici  ( schvaľuje poskytnutie 

pôžičky). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/B.5 - viď pripojené pri zápisnici   ( schvaľuje zmluvu). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/C.2 - viď pripojené pri zápisnici  ( žiada). 

 

7. Zriadenie vecného bremena pre PVPS – zmluva o budúcej zmluve. 

 

Mgr. Emil  Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh na zriadenie vecného bremena pre 

PVPS – zmluva o budúcej zmluve, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Spoločnosť požiadala 

mesto o uzavretie zmluvy na stavebné povolenie z dôvodu že na Veternej a Robotníckej sa 

konala rekonštrukcia vodovodnej siete. 

Ing. Erika Balážová, vedúca majetkového oddelenia a regionálneho rozvoja doplnila, že  

vecné bremena sa nebudú dávať bezodplatne, je to za jednorazovú odmenu vo výške 20,-- €. 

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

návrh schváliť.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/B.6 - viď pripojené pri zápisnici  ( schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti nebol MUDr. 

Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 19/E.2 - viď pripojené pri zápisnici  ( ukladá). 

 

8. Rôzne. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová – pozvala prítomných na spoločenské posedenie pri príležitosti 

mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2012 v Dome kultúry o 16.00 hod..  

 

9. Diskusia. 

 

Poslanec Puchala ústne predložil informácia o situácii v BHMK s.r.o.. 1. 10. 2012  zasadalo 

valné zhromaždenie a dozorná rada BHMK s.r.o.  Spoločnosť ide do likvidácii a  od 

1.10.2012 bola daná výpoveď bytovým domom. Prebehli schôdze, niektoré boli emotívne,  
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ale z čoho je najviac prekvapený, že u občanov je nízke vedomie o správe. Boli predstavené 

nové alternatívy, predstavený nový správca, k dohodám došlo. Mesto sa nezbavuje 

zodpovednosti a rieši dlh. Poďakoval sa  za súčasné aktivity mestu ako aj druhému 

konateľovi. 

Poslanec Jendruch – v mene poslancov MsZ sa poďakoval mestu a zamestnancov za 

zvládnutie  krompašského jarmoku. 

Primátorka mesta – počas jarmoku bol pripravený dobrý program, nevyšlo počasie vo 

štvrtok, poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave krompašského jarmoku, 

zamestnancom, poslancom, únii žien. Rozhodnutie, že sa BHMK zlikviduje bol ťažký krok, 

ale bol rozhodujúci. Spoločnosť BHMK od svojho vzniku mala problémy. 

 

10. Záver. 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 19.  zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

V Krompachoch 3. októbra  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 :    
    Vladislav PROBALA,   poslanec MsZ   

    Vladimír  PUCHALA,  poslanec MsZ 
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