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ZÁPISNICA 
z 23. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 12. decembra  2012 vo veľkej zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 23. zasadania 

mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií a občanov. Požiadala, aby priebeh 

rokovania mohol byť nahrávaný na diktafón. S návrhom všetci prítomní súhlasili. Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo 7 poslancov MsZ. V miestnosti 

neboli poslanci MsZ MUDr. Marián Hojstrič, Ing. Štefan Klein, Ing. Lívia Kozlová, Rudolf 

Čiasnoha, Ing. Ľuboš Ontko. 

 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. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Sľub príslušníka  MsP Krompachy. 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 12. decembru 2012. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Návrh rozpočtových opatrení. 

9. Odpísanie premlčaných záväzkov NsP Krompachy. 

10. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 

2012. 

11. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

12. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 1/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území 

mesta Krompachy. 

13. Návrh VZN mesta Krompachy o miestnych daniach na území mesta Krompachy.  
14. Návrh VZN mesta Krompachy o úprave podmienkach predaja, podávania 

a používania alkoholických nápojov. 

15. Návrh VZN mesta Krompachy o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 

16. Návrh VZN mesta Krompachy, ktorým sa upravujú podmienky držania psov. 

17. Návrh VZN mesta Krompachy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

a stavebné odpady. 

18. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 13/2011 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 
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19. Návrh Rámcovej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

z mesta Krompachy. 

20. Návrh Ročnej zmluvy o zbere, o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

z mesta Krompachy na rok 2013. 

21. Návrh Zmluvy o prevádzke čistiaceho zariadenia (Ladog). 

22. Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na území mesta 

Krompachy na rok 2013. 

23. Návrh plánu investícií na rok 2013. 

24. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 

Krompachy na roky 2013, 2014, 2015. 

25. Návrh Rozpočtu mesta Krompachy na roky 2013,  2014, 2015. 

26. Návrh Harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2013. 

27. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. 

28. Informácia hlavného kontrolóra mesta Krompachy o výsledku následných 

finančných kontrol. 

29. Návrh zoznamu Pamätihodnosti mesta Krompachy. 

30. Dobrovoľná finančná zbierka pre školy a predškolské zariadenia na území mesta 

Krompachy. 

31. Návrh na vymenovanie náčelníka MsP Krompachy. 

32. Rôzne. 

a) Informácia o podpísaní zmluvy o Poľovnom revíre. 

33. Diskusia. 

34. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Oľgu DZIMKOVÚ a Vladislava PROBALU. 

 
3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

PERHÁČOVÁ,  členovia Igor JENDRUCH a Vladimír PUCHALA. 

Z prítomných 7 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, Rudolf Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslanec Puchala – pred zasadaním mestského zastupiteľstva Dr. Klapáč mu odovzdal 

petíciu, prevzal ju ako nezávislý poslanec. Aký je ďalší postup? 

Primátorka mesta – petícia musí byť zaevidovaná v podateľni a v zmysle zákona o petičnom 

práve sa bude ďalej postupovať. 

 
5. Sľub príslušníka  MsP Krompachy. 

 

Mgr. Jozef Kuna, zložil zákonom predpísaný sľub príslušníka Mestskej polície 

v Krompachoch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.1 - viď pripojené pri zápisnice (konštatuje). 
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6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 12. decembru 2012. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky, predložil písomnú správu o plnení uznesení MsZ 

v Krompachoch k 12. decembru 2012, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

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

Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.1  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

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

Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.1  - viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

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

Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.2  - viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

7. Majetkové návrhy. 

 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil v písomnej forme majetkové návrhy, ktoré sú 

prílohou tejto zápisnice. Návrhy boli  prerokované v príslušných komisiách. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, jednotlivé návrhy 

bližšie uviedla. 

 

a)  predaj časti pozemku zastavaného garážou na ul. SNP v Krompachoch – Ing. Jánovi 

Biľovi, bytom Júliusa Barča Ivana č. 9, Krompachy. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh, ak bude podpísaná darovacia zmluva na darovanie 

pozemku na futbalovom ihrisku pre mesto Krompachy. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, v zmysle zákona o majetku obcí, mesto majetok 

predáva za cenu obvyklú v danom čase, resp. minimálne za cenu v zmysle znaleckého 

posudku. Riešiť sa to mohlo formou zámeny. Váži si, že p. Biľ daroval mestu pozemok na 

ihrisku. Postupovať sa musí v zmysle zákona. 

Primátorka mesta  – je ochotná podieľať sa na spolufinancovaní za tento pozemok. 

Hlavná kontrolórka  – bude sa tiež spolupodieľať. 

Poslanec Jendruch – je to na zamyslenie, aby sa Ing. Biľ neurazil. 

Zástupca primátorky mesta  – predložil poslanecký návrh, aby sa  1 m
2
 predal za 5,-- €. 

Za predložený poslanecký návrh z 10 poslancov MsZ boli  9, hlasovania sa zdržal Probala. 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal  

Probala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.1 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal  

Probala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.1  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

b) predaj časti pozemkov v záhradkárskej osade Radosť 38-35 Krompachy (pod 

Plejsami) vlastníkom záhradných chatiek a priľahlých pozemkov –  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 
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Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh.  

Poslanec Puchala – víta, že taký stav nastal. Je tu možnosť, aby sa krivda napravila. 

Hlavná kontrolórka – v zmluve sú uvedené rodné čísla, upozornila na dodržiavanie zákona 

o ochrane osobných údajov. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal  

Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.2  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal  

Puchala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.3  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje kúpnu zmluvu). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal  

Puchala, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.2  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

c) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj troch dvojizbových  

a dvoch jednoizbových bytov v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh.  

Poslanec Puchala – cena sa zvýšila, predaj asi bude neúspešný. 

Primátorka mesta – byty boli opravené, preto je vyššia cena. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.4  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.3  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

d) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom novovzniknutých nebytových priestorov 

a priľahlých pozemkov tvoriace Hnedý priemyselný park Krompachy. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.5  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.4  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

e) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. dv. 201 v Dome 

kultúry v Krompachoch. 

  

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh.  

Poslanec Puchala – 20,-- € je štandardný mestský nájom? 
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Ing. Balážová  - áno. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.6  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.5  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

f) predaj pozemkov na umiestnenie garáží na Lorencovej ulici v Krompachoch víťazom 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.7  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.6 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

g) predaj časti pozemku v extraviláne mesta pod rekreačnou chatou na Plejsoch – Ing. 

Jozefovi Jendruchovi PhD. a manželke Mgr. Ľubici Jendruchovej, rod. Očvárovej, 

obaja bytom Mlynská č. 3 , Krompachy. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

nesúhlasí s navrhovanou cenou a odporúča schváliť za cenu 15,-- €/m2.  

Primátorka mesta - po rokovaní komisie MsZ finančnej a majetkovej bol Ing. Jendruch 

informovaný o stanovisku komisie a prejavil vôľu rokovať o cene. 

Ing. Jozef Jendruch PhD. – nie je to jeho chyba, je ochotný rokovať o cene. Znalecký 

posudok musel predložiť, parcely boli zle vymerané, kataster to takto prevzal od geodetov. 

V tomto roku sa presne zmeralo geodetmi cez „GPS“, celá parcela je posunutá o 50 m. 

Z dvoch tretín má nehnuteľnosť postavenú na mestskom pozemku, ktorý je vedený ako lesný 

pôdny fond. Bude potrebné vybaviť vyňatie z lesného fondu. Vzniknú mu ďalšie náklady 

s vysporiadaním tohto pozemku. Navrhuje cenu za m
2
 vo výške za 10,-- €. 

Zástupca primátorky mesta predložil  poslanecký návrh predať pozemok za 10,-- € za m
2
. 

Za predložený poslanecký návrh boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.8  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.7  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

h)  zámer predať časť pozemku na ulici Štúrovej v Krompachoch za účelom 

vybudovania chránenej dielne – Miloslav Masaryk. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

neodporúča schváliť predložený návrh.  

Poslanec Ing. Ontko – chce mesto využiť pozemok na niečo iné? 

Primátorka mesta – je to vo vnúti areálu. Je problém s parkovaním, zámer je zriadiť 

parkovacie miesta. Je to typ chránenej dielne, neznamená to, že je to prevádzka. V návrhu nie 
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je zadaný účel. Mal predložiť projekt, ako to chce, čo chce robiť v tejto chránenej dielni. Do 

zastavanej časti nemôže ísť výrobná prevádzka. 

Poslanec Puchala – nerokovalo sa s nim o odkúpenie pozemku príjazdovej cesty? 

Nepožiadal mesto o nájom za túto príjazdovú cestu? 

Primátorka mesta  požiadal o nájom vo výške 5,-- €, čo je veľa. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh nebol nikto, proti boli Ing. Perháčová, 

Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Ing. Kozlová, Barbuš, hlasovania sa 

zdržali Ing. Ontko, Puchala, Jendruch, v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. Návrh 

neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/J.1  - viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

i) zámenná zmluva so spoločnosťou GMT projekt spol. s.r.o. Bardejov.  

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.9  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.8  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

8. Návrh rozpočtových opatrení. 

 

Prednosta MsÚ predložil návrh rozpočtových opatrení, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, bližšie uviedol jednotlivé rozpočtové 

opatrenia. 

Rozpočtové opatrenie č. 33 úprava rozpočtu v rámci výdavkov úhrady nákladov za 

vyhotovenie projektu Lokálnej stratégie komplexného prístupu: 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.10  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 34 – úprava v rámci bežných výdavkoch. 

Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh.  

Poslanec Jendruch – zvyšujú sa finančné prostriedky  na plaváreň, ktorá je zatvorená. 

Primátorka mesta  – prostriedky na tento rok boli  rozpočtované podľa nákladov na zimnom 

štadióne a na Maške. Na plavárni sa robia  opatrenia, ale taká je skutočnosť, náklady sa musia 

zaplatiť.  

Ing. Krak – zimný štadión – žilo sa s preplatkov za energie z minulého roku. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.11  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 35 – finančné prostriedky z FRB na úhradu opravy komínov na 

bytovom fonde:             
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Poslankyňa Ing. Perháčová, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej, komisia 

odporúča schváliť predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.12  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

9. Odpísanie premlčaných záväzkov NsP Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odpísanie premlčaných záväzkov NsP 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

JUDr. Ingrid Chudíková, referentka OOSaSV, uviedla predložený návrh. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.13  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.9  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

10. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 

2012. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na 

územím mesta Krompachy na rok 2012, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Znanec, vedúci OŠK – oboznámil so zmenami, keďže na poslednú chvíľu boli obdŕžané 

usmernenia.  

Poslankyňa Ing. Kozlová – komisia MsZ školstva a kultúry predložený návrh zobrala na 

vedomie, odporúča mestskému zastupiteľstvu ho schváliť. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.14  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Krompachy č. 4/2008 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – došlo k úprave príspevku  na dieťa. V tomto roku príjem bol na  

zapísané dieťa a od budúceho roku je to na dieťa, ktoré žije na území mesta. 

Ing. Znanec – štát prispieva na deti od 6-15 rokov, nie na počet zapísaných detí. Z okolitých 

obcí starostovia mali by prispievať na deti, ktoré navštevujú zariadenia na území mesta 

Krompachy. 

Poslanec Probala – starostovia môžu ich použiť aj na iné veci? 

Zástupca  primátorky mesta  – obecné zastupiteľstva o tom rozhodnú. 

Poslanec Puchala – aká je vymožiteľnosť, ak obce neprispejú. 
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Primátorka mesta – rodičia zaplatia a vyvinú tlak na starostov. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – komisia MsZ školstva a kultúry predložený návrh zobrala na 

vedomie, odporúča mestskému zastupiteľstvu ho schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.2  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/F.1  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.10  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

12. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 1/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území 

mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 1/2010 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Znanec – zmenili sa koeficienty, úbytok je v MŠ. Cez koeficienty obce budú musieť 

hľadať rezervy. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – komisia MsZ školstva a kultúry predložený návrh zobrala na 

vedomie, odporúča mestskému zastupiteľstvu ho schváliť. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.3  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/F.2 - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.11 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

13. Návrh VZN mesta Krompachy o miestnych daniach na území mesta Krompachy.  

 
Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN mesta Krompachy o miestnych daniach na 

území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Krak – oproti doterajšiemu VZN ide o drobné úpravy pri zaokrúhľovaní sadzieb. 

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/F.3  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.12  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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14. Návrh VZN mesta Krompachy o úprave podmienkach predaja, podávania 

a používania alkoholických nápojov. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN mesta Krompachy o úprave podmienkach 

predaja, podávania a používania alkoholických nápojov, ktorý je prílohou tejto zápisnice 

Poslanec Ing. Ontko komisia MsZ verejného poriadku prerokovala predložený návrh  

a navrhuje ho schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.4  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/F.4  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

MUDr. Hojstrič, Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.13  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

15. Návrh VZN mesta Krompachy o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh  VZN mesta Krompachy o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – prevádzková doba od 6.00 - 22.00 je to direktívne 

u reštauračných zariadení. Kto určí osobitnú prevádzku. Stanoviť dlhšiu prevádzkovú dobu. 

Pri porušení prevádzkovej doby, prevádzkovateľa sankcionovať. 

Poslanec MUDr. Hojstrič –  v podstate poslankyňa Kozlová už hovorila to, čo chcel 

povedať. Zdravotnícke zariadenie nemožno donútiť, aby prevádzka bola otvorená od 00.00 

hod. do 24.00 hod. V meste nie je diskotéka pre mladých, prevádzkovatelia musia dôsledne 

dodržiavať prevádzkovú dobu. V iných mestách je prevádzková doba do 24.00 hod. v týždni, 

cez víkend do 02.00 hod. V lete mladí vysedávajú v parku, ihrisku a pod. a konzumujú 

alkoholické nápoje. 

Poslanec Rudolf Čiasnoha – komisia MsZ verejného poriadku súhlasila s predloženým 

návrhom. 

Prednosta MsÚ – VZN sa preverovalo aj v iných mestách, tak to je aj napr. v Bratislave. Je 

to návrh. Sústreďujeme sa na čas. Nie všetky zariadenia majú podmienky na diskotéky. 

Svojim podnikaním nesmú spôsobovať  ujmu iným občanom. Nočný kľud je od 22.00 hod.. 

Podnikateľ ak splní podmienky vyplývajúce z VZN, nie je problém predlžiť otváracie hodiny. 

Ing. Ivančo, vedúci OOSaSV – súčasné VZN je 5 rokov staré, bolo pripomienkované 

prokurátormi. Otváracia doba- zdravotnícke zariadenie určí svoju prevádzkovú dobu. Od 

22.00 – 06.hod. je čas – nočný kľud, prevádzka po 22.00 nie je obmedzená, žiadosť 

o prevádzkovú je dobu uvedená  čl. 6 ods. 2 je možné mať aj do 5.00, ak splní tieto 

podmienky. Príslušná komisia sa vyjadrí a na základe vyjadrenia primátorka schváli 

prevádzkovú dobu. Návrh vychádza zo zákona č.  369/1990 o obecnom zriadení,  chráni 

požiadavky našich obyvateľov na zdravý spôsob života. 

Zástupca primátorky mesta  privítal študentov gymnázia, ktorí jednu vyučovaciu hodinu 

pozorovali zasadanie mestského zastupiteľstva. 
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Poslanec Jendruch – v zime je hotel otvorený do 24.00 hod.,  zatvorí sa hotel, keď tu budú 

zahraniční hostia. 

Primátorka mesta  – rozhodnutie podpisuje štatutár mesta. 

Zástupca primátorky mesta – predložil poslanecký návrh č. 9 ods. 2 – nahradiť do 30 dní 

termínom  do 60 dní. 

Za predložený poslanecký návrh boli  všetci prítomní poslanci MsZ. 

Návrh prešiel. 

Poslankyňa Ing. Kozlová  – predložila poslanecký návrh, aby reštauračné zariadenia v týždni 

boli otvorené do 24.00 hod. a počas víkendu do 02.00 hod..  

Za predložený návrh boli 7 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Rudolf Čiasnoha, Dzimková, 

Ing. Perháčová, v miestnosti nebol Ing. Ontko. 

Za predložený návrh VZN vrátane úprav z 11 poslancov MsZ boli 7, hlasovania sa zdržali 

Rudolf Čiasnoha, Ing. Perháčová, Dzimková, nehlasoval Barbuš, v miestnosti nebol Ing. 

Ontko. Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.5  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/K.1  - viď pripojené pri zápisnici (neuznáša sa). 

 

16. Návrh VZN mesta Krompachy, ktorým sa upravujú podmienky držania psov. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN mesta Krompachy, ktorým sa upravujú 

podmienky držania psov, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh. 

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

Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.6  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

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

Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/F.5  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

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

Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.14  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

17. Návrh VZN mesta Krompachy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

a stavebné odpady. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh VZN mesta Krompachy o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné a stavebné odpady, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Krak – terajšie VZN hovorí  o rôznych sadzbách o poplatkoch. Nový zákon to 

neumožňuje. Novelizácia neumožňuje rôzne zľavy, odpustenie je len, ak sa osoba zdržuje 

viac ako 90 dní mimo trvalého bydliska po predložení príslušných dokumentov. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – v čl. 8 – zníženie poplatku hovorí ak sa zdržuje mimo trvalého 

pobytu  v súčte 90 dní za rok, oproti tomu, že to bolo 90 dní po sebe nasledujúcich. 

Poslanec Puchala – tým nezačneme ľudí motivovať na separovaný zber. 

Ing. Krak – zákon neumožňuje zľavy pri separovaní zberu. 

Poslanec Puchala – nestačí to, ale sa stotožňuje so zákonom. 

Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 23/F.6  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/I.15  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

18. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 13/2011 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 13/2011 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a technických služieb, okomentoval 

predložený návrh. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh. 

Poslanec Puchala – je to výsmech voči ľuďom, ktorí tento rok separovali.  

Primátorka mesta  – je novela zákona o odpadoch, vypustené sú všetky úľavy. Ak by bolo 

vo VZN  niečo nad rámec, prokurátor ho napadne, zrušíme ho a bude problém ako ďalej. Ľudí 

sme motivovali, ale nemôžeme nič robiť. 

Hlavná kontrolórka – odporúča, napr. pri predkladaní VZN nečakať na konečné doručenie 

materiálov, ale ak by bolo niečo potrebné zakomponovať, predložiť návrh skôr, prísť na 

mestský úrad za spracovateľmi, aby sa to mohlo prípadne zakomponovať. 

Poslanec Puchala – musí vysvetliť svojim voličom aký je stav. 

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

Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/F.7  - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

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

Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/16  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

19. Návrh Rámcovej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

z mesta Krompachy. 

 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Rámcovej zmluvy o zbere, odvoze 

a zneškodňovaní komunálneho odpadu z mesta Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Rámcová zmluva je pripravená na 6 rokov. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh. 18 obcí bude aj naďalej spolupracovať? 

Ing. Jozef Perháč, konateľ spoločnosti Ekover s.r.o.  – zástupcovia obcí a miest  dali súhlas, 

s obmedzením Olcnava a Spišské Podhradie len do roku 2014. Obci Richnava odvoz 

komunálneho odpadu sa 4 roky nezabezpečoval. Jednania prebehli, prísľub je, obecné 

zastupiteľstvo v Richnave zasadá v piatok. 

Poslanec Jendruch – budú sa zvyšovať ceny za TKO? 

Ing. Perháč – ceny sú ako v roku 2012. 

Poslanec Puchala – komunálneho odpadu je na sídlisku veľa. Stavebný odpad  ľudia dávajú 

do kontajnerov na komunálny odpad. Títo ľudia by si za stavebný odpad mali zaplatiť. 
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Ing. Perháč – každý občan, ktorý má stavebný odpad v objeme 1m
3
 môže odviezť na firmu 

Ekover.  

Poslanec MUDr. Hojstrič – odkúpenie strojov, áut od spoločnosť Brantner s.r.o. mali väčší 

finančný charakter?  

Ing. Perháč  – stroje boli odkúpené za znalecké posudky,  ostatné dohodou. Vyskočili opravy 

áut, sú už trocha staršie. 

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

Barbuš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.15  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

20. Návrh Ročnej zmluvy  o zbere, o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

z mesta Krompachy na rok 2013. 

 

Prednosta MsÚ predložil návrh Ročnej zmluvy  o zbere, o odvoze a zneškodňovaní 

komunálneho odpadu z mesta Krompachy na rok 2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ondáš – v čl. 8 nebude uvedená konkrétna firma na váženie. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh.  

Ing. Perháč – k čl. 8 má pripomienky z praktického hľadiska váženie je nepraktické. 

Z Krompách sa odpad odváža sólo, váži sa na skládke. O 16.00 hod. je posledný zvoz, kto 

bude pri váhe? Jedno váženie stojí 10-12 €.  

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

Rudolf  Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.16  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

21. Návrh Zmluvy o prevádzke čistiaceho zariadenia (Ladog). 

 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh Zmluvy o prevádzke čistiaceho zariadenia (Ladog), 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ondáš – zmluva nadväzuje na ročnú zmluvu. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh.  

Ing. Perháč – má pripomienky v bode  2.G – mesačne a nie po dvoch týždňoch. Včera sa 

otvárali  obálky na tankovanie pohonných hmôt, vyhrala firma Kandra zo Spišských Vlách – 

nie je možné, aby Ladog tankoval v Sp. Vlachoch. Firma  Ekover je povinná tankovať 

v Spišských Vlachoch. Spotreba je stanovená 7,2 litrov v lete a v zime  9,6 litrov, pri zametaní 

je spotreba  vyššia. Spotreba sa stanoví  podľa skutočnej spotreby. 

Prednosta MsÚ – zmluva sa tvorila dlho, precízne sa preberala. Námietky z Ekoveru neboli 

predložené. 

Primátorka mesta  – v ladogu je inštalované GPS, nemá sa pohybovať mimo mesta, ak sú 

výhrady, dohodnúť sa na ustanoveniach, preruší sa, alebo sa materiál stiahne a predloží sa na 

najbližšom zasadaní. Zistilo sa viac problémov, preto tento bod  stiahla z dnešného rokovania. 

 

22. Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na území mesta 

Krompachy na rok 2013. 

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, predložil písomný návrh 

rozpisu  finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na území mesta Krompachy 

na rok 2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh.  

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti neboli 

Samuel  Čiasnoha, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.17  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

23. Návrh plánu investícií na rok 2013. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh plánu investícií na rok 2013, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Ing. Anna Čupajová – návrh bol prerokovaný dňa 10.12.2012  na komisií MsZ výstavby 

a ŽP a finančnej. Návrh je predložený je v súlade s rozpočtom mesta. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – komisia výstavby a ŽP doplnila doriešiť dopravnú situáciu na  

Maurerovej ul., napr. eventuálne zúženie zeleného pasu. 

Ing. Čupajová – vypracovať štúdiu na vyriešenie dopravnej situácie na Maurerovej ul., 

zlikvidovať zelené pásy na parkovanie. 

Primátorka mesta – môže byť aj rozšírenie chodníka, autá môžu parkovať na chodníku. Do 

plánu sa to môže zahrnúť. 

Zástupca primátorky mesta – predložil poslanecký návrh, vypracovať štúdiu na riešenie 

dopravnej situácie na Maurerovej ulici. 

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

Jendruch. Návrh prešiel. 

Poslankyňa Ing. Perháčová komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť 

predložený návrh.  

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

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.18  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

24. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 

Krompachy na roky 2013, 2014 - 2015. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2013, 2014 - 

2015, ktoré v krátkosti uviedla a ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec  Jendruch – v tabuľke na rok 2013 je príjem 10 mil. €, ale v ďalšom roku je to 4 

mil. €. 

Ing. Krak – je to bez investičných projektov. 

Hlavná kontrolórka  – výhľad je zakomponovaný, musíme sa opierať aj o naše PHSR. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.8  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

25. Návrh Rozpočtu mesta Krompachy na roky 2013,  2014, 2015. 

 

Primátorka mesta predložila návrh Rozpočtu mesta Krompachy na roky 2013, 2014 - 2015, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Rozpočet je zrealizovaný podľa položiek, roky 2014-2015 je 

orientačné. ZMOS navrhol, aby sa rozpočet na roky 2014-2015 nepredkladal, ale vláda SR 

s týmto nesúhlasila. Je to najdôležitejší dokument roka, pripravoval sa podľa svedomia 

a vedomia. Vyzerá to, že s miernym prebytkom sa pôjde do roku 2013. Predpokladá sa 

výpadok v príjmoch, nevie sa, čo bude so školami. Šetrí sa na bežných výdavkoch. 
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Ing. Krak – pri zostavovaní sa rešpektovala metodika ministerstva financií, kde sa uvádza  

skutočnosť roku 2010, 2011, očakávané čerpanie roku 2012 a predpoklad na  roky 2014, 

2015. Memorandum ZMOSu uvádza šetrenie vo výške 5% v osobných výdavkoch  a 10 % 

v tovaroch a službách. Zredukovali sa na minimu osobné výdavky, splnilo sa, ale v tovaroch 

nie. Odhad je asi 7% oproti rozpočtu roku 2012. Znížilo sa v športe, dotácie sa budú  

rozdeľovať v roku 2013, ak budú predložené žiadosti. Úver Komunál Komfort dexia – tento 

rok sa nepodarilo splatiť.  Spláca sa úver na 42 b.j. Slovenskej sporiteľni. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – výdavková časť – náklady na byt. Nie sú rozpočtované výdavky 

na BHMK.  

Ing. Balážová – BHMK s.r.o. končí, časť bytov  preberá bytové družstvo, časť bytov preberá 

mesto a budeme ich spravovať, jedná sa o Banícka štvrť, byty na ul. 29. augusta.  

Ing. Krak – na BHMK nie sú rozpočtované prostriedky,  BHMK sa bude riešiť za pochodu. 

Poslanec Ing. Klein – koncom januára budú známe čísla z BHMK s.r.o.. Vyúčtovanie bude 

asi tiež v januári. Sú 3 činžiaky, ktoré nemajú  z čoho  zaplatiť teplo. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – verejný poriadok – poštovné – vieme v čom je nárast?  Neoplatí 

sa ísť pod mobilné telefóny?  Výcvik členov MsP. Doplnkové dôchodkové pripoistenie  - 

MsP. 

Prednosta MsÚ – rozdelené je to na poštovné a telekomunikačné. Faktúry  sa prerozdeľujú, 

aj poštovné. Služba mobilných telefónov je zrealizovaná. Pri MsP bol jeden pripoistený na 

doplnkové pripoistenie, ktorý odišiel. Vnímať to v rámci programu a podprogramu. 

Mgr. Jozef Kuna, príslušník MsP  – v prostriedkoch na výcvik  sú aj streľby. V  roku 2012 

neboli. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – na komisii MsZ finančnej a majetkovej, boli dotazy, ktoré boli 

zodpovedané a komisia odporúča rozpočet schváliť. 

Poslanec Ing. Klein – nebudeme sa zaoberať MsP, je nový náčelník, vychádzať mu v ústrety. 

Primátorka mesta – výdavková položka, kde sa dalo, znížilo sa. Život ukáže ako postupovať 

ďalej. Chceme sa uchádzať o grant z ministerstva  vnútra, rozšíri sa tým kamerový systém. 

Čísla kopírujú rok 2012, kde sa dalo krátili sa bežné výdavky. 

Poslanec Puchala – 7500,-- € – vianočná výzdoba je v tom  aj energia? Pochovávanie osôb, 

pôžička BHMK je počítaná naspäť do rozpočtu? 

Primátorka mesta – je to montáž a demontáž, energia je z verejného osvetlenia, spotreba je 

minimálna, sú úsporné LED-ky. 

Zástupca primátorky mesta – pochovávanie, vyplýva to zo zákona, obec sa musí postarať, 

zabezpečiť. 

Ing. Ivančo  – bolo to aj v minulosti, ale v  položke sociálna výpomoc. 

Ing. Krak – pôžička je z fondu rozvoja bývania, ktorá by sa mala do konca roka vrátiť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa 

zdržali MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.19  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa 

zdržali MUDr. Hojstrič, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.7  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

26. Návrh Harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2013. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch 

na rok 2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh s úpravou boli všetci poslanci MsZ, 

v miestnosti neboli Ing. Perháčová, Ing. Ontko, Puchala. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.20  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

27. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti 

neboli Ing. Perháčová, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.21  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti 

neboli Ing. Perháčová, Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/G.1  - viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 
 

28. Informácia hlavného kontrolóra mesta Krompachy o výsledku následných 

finančných kontrol. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú informáciu hlavného kontrolóra mesta Krompachy 

o výsledku následných finančných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. V spoločnosti  

PO WOPAX sa prevedie ďalšia kontrola po prijatí opatrení. Ďalšie kontroly z II. polroku 

2012 sú rozpracované,  budú predložené mestskému zastupiteľstvu vo februári 2013. 

Poslanec Ing. Klein – termín splnenia opatrení je 20.12.2012.  PO WOPAX kedy sa 

dozvedeli o termíne? Odporúča počkať a skontrolovať splnenie opatrení. 

Hlavná kontrolórka – v zmysle zákona i finančnej kontrole, pri prerokovaní zápisnice 

o výsledku následnej finančnej kontroly v zápisnici mali uvedený, stanovený termín na 

predloženie správy o splnení prijatých opatrení, ktoré boli prijaté. Pred prerokovaním 

zápisnice, majú možnosť sa oboznámiť so správou a písomne sa k nej vyjadriť. Vyjadrili sa, 

že sa sťahovali a doklady stratili. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – hlavná kontrolórka  zistila, že bol porušený zákon, záver je, že  

berie na vedomie, neposielať ďalej, ale počkať ako boli odstránené nedostatky. V účtovníctve 

je vedená analytika? Môže získať zoznam neplatičov? 

Hlavná kontrolórka  – áno analytika je vedená v účtovníctve. Príjem za nebytové priestory 

je na základe fakturácie, ak nie je zaplatená, dáva sa výzva na zaplatenie nedoplatkov. Ako 

poslanec má právo na príslušnom oddelení si zistiť zoznam neplatičov. 

Primátorka mesta – právna kancelária vyzýva neplatičov, ak sa neuhradí, nasleduje 

exekúcia. Zmluvy na dobu určitú - pri nezaplatení sa zmluva neobnovuje. S Nemocnicou sa 

pripravuje splátkový kalendár a pripravujú sa nové zmluvy s nemocnicou, futbalovým klubom 

a pod.. 

Hlavná kontrolórka  – vymáhanie nedoplatkov  je určitá „tortúra“, postupuje sa v súlade so 

zákonom. 

Prednosta MsÚ – existuje režim kontroly, poslanec má právo zistiť to, čo ho zaujíma, ale 

mal by vopred oznámiť prednostovi, resp. primátorke, o akú kontrolu ide, na akom oddelení. 

Hlavná kontrolórka  – zachovať postup. Poslanci sú tiež  viazaní mlčanlivosťou. 

Poslanec Puchala – nevidí zmysel spoluúčasti mesta v spoločnosti PO WOPAX s.r.o.. 

Hľadať možnosť ako vycúvať z tejto spoločnosti. 

Primátorka mesta – MsZ prijalo uznesenie, aby  v nevýhodných spoločnostiach ukončila sa  

spoluúčasť mesta. 
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Hlavná kontrolórka – v roku 2005 MsZ prijalo uznesenie - prehodnotiť účasť v jednotlivých 

spoločnostiach., Vtedy bolo povedané, že mesto nedáva nič do spoločnosti, ale ako hlavná 

kontrolórka  sa s týmto vyjadrením nestotožnila.  

Poslanec MUDr. Hojstrič – argument, že sa sťahovali, neobstojí. Boli už  vykonané kontroly 

v PO WOPAXe? Je tam veľa závažných pochybení. Zvážiť ako ďalej s nemocnicou, či ju 

chceme, alebo nie, zvážiť výšku nájmu. Ako člen dozornej rady  nemocnice má informáciu, 

že  niečo bolo uhradené, a čo Melódia. 

Hlavná kontrolórka  – kontrola nebola vykonaná.  

Ing. Balážová – Melódia sa rieši zápočtom. 

Ing. Krak – to,  za čo  nemocnica  zaplatila,  to bolo za  náš majetok, za nájom nebolo nič 

uhradené. 

Primátorka mesta – je pripravený návrh zmluvy, zmluva  bude predložená vo februári. 

Mesto musí dodržiavať zákony, postaviť zmluvu v zmysle zákona. Ako primátorka zastupuje 

záujmy občanov, to, či bude  trvalá lekárska služba prvej pomoci, záleží košickom 

samosprávnom kraji. 

Poslanec Ing. Klein – filozoficky nájom bol dobre postavený, o cene sa môže rokovať. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti 

nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.9  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

29. Návrh zoznamu Pamätihodnosti mesta Krompachy. 

 

PhDr. Ladislav Skrak , spracovateľ evidencie pamiatok a pamätihodnosti mesta Krompachy,  

predložil návrh zoznamu Pamätihodnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Okomentoval predložený návrh, MsZ môže každý rok navrhnúť nové návrhy, medzi   

nehmotné pamiatky patrí napr. ľudová slovesnosť. Navrhuje konkrétne udalosti, napr. 

Krompašská vzbura patrila medzi nehmotné pamiatky.  

Primátorka mesta  – môže pán doktor zaujať jednoznačné stanovisko ku  krompašskému  

erbu?  

PhDr. Skrak – s hlavným heraldikom Slovenska  je v kontakte. Paradox je, že v erbe sv. Ján 

je Vavrinec Koch. Ošatenie je renesančné. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti 

nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.10  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti 

nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/G.2  - viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

 

30. Dobrovoľná finančná zbierka pre školy a predškolské zariadenia na území mesta 

Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na Dobrovoľnú finančnú zbierku pre školy 

a predškolské zariadenia na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnila, že výťažok z koncertu, ktorý sa uskutočnil 9. decembra 2012, vo výške 238,-- €  

odovzdala Humanita pre život Detskej nadácie mesta Krompachy. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – komisia MsZ školstva, kultúry a športu odporúča schváliť 

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

predložený návrh.  

Pán Cehlár, občan mesta – združenie Liga proti rakovine v deň narcisov  robí zbierku, 

navrhuje, aby aj v tom čase sa robila zbierka zo strany mesta. 

Primátorka mesta  – zbierka mimo regiónu musí byť zaregistrovaná ministerstvom vnútra, 

teraz je navrhnutá pre školy a školské zariadenia. Je na komisii ako rozhodne koľko obdržia 

školy a školské zariadenia. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti 

nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.22  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

31. Návrh na vymenovanie náčelníka MsP Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na vymenovanie náčelníka MsP Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli všetci, v miestnosti neboli MUDr. 

Hojstrič a Ing. Klein. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/H.1 - viď pripojené pri zápisnici (menuje). 

 

32. Rôzne. 

a) Informácia o podpísaní zmluvy o Poľovnom revíre. 

 

Primátorka mesta ústne informovala, že sa uskutočnilo zhromaždenie, odsúhlasila 

a podpísala sa zmluva na určenie Poľovného revíru pre Poľovnícke združenie Krompachy, 

nájomné pre mesto je ročne vo výške 964,-- €. Cena bola  stanovená v súlade s vyhláškou pre 

poľovné revíry. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti 

nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.11  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

     b)  Návrh na udelenie odmeny. 

 

Poslankyňa Ing. Perháčová predložila  poslanecký návrh odmeny pre Ing. Štefana Klein 

a Vladimíra  Puchalu vo výške 300,-- € za vykonanú prácu v spoločnosti BHMK s.r.o.. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa 

zdržal Puchala, v miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/L.1  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

     c) Návrh na prerozdelenie odmeny. 

 

Poslanec Ing. Klein – predložil poslanecký návrhy, keďže ako predčasný dôchodca nepoberá 

odmenu poslanca MsZ, tak aby táto odmena za rok 2012 bola prerozdelená  pre 11 poslancov 

a nech sa oni rozhodnú ako bude s ňou naložené. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ, v miestnosti 

nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.23  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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33. Diskusia. 

 

Primátorka mesta – prečítala list Mgr. Jozefa Palušáka, rímsko-katolického farára, ktorý 

pozýva vedenie mesta, poslancov MsZ a zamestnancov mesta na slávnostnú omšu dňa 

1.1.2013 o 10.00 hod.. 

Poslankyňa Dzimková – pozvala prítomných na výstavu ručných prác do Domu kultúry, 

ktorú pripravila Únia žien. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – požiadala všetkých, ktorí sú v komisiách na vykonanie  

inventúry, aby ju vykonali  v zmysle predpisov a dokumentácia bola odovzdaná v stanovenom 

termíne. Mestská polícia pre nedodržiavanie VZN nevyrubovať hneď pokuty, ale najprv 

upozorniť na porušenie predpisov. Osvetlenie na Maurerovej ul. pri hruške je nefunkčné. 

Mgr. Kuna – v prvom rade sú upozornenia a následne sú pokuty. 

 

34. Záver. 

 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 23.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Poďakovala sa za vykonanú prácu v roku 2012 a zaželala 

všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia, osobných 

a pracovných úspechov. 

 

 

V Krompachoch 4. decembra   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 :  

 

     Oľga        DZIMKOVÁ,  poslankyňa  MsZ 
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     Vladislav PROBALA,  poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


