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ZÁPISNICA 
z 28. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 22. mája  2013 vo malej zasadačke 

Mestského  úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 28.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov spoločností 

s majetkovou účasťou mesta a občanov mesta. Požiadala, aby priebeh rokovania mohol byť 

nahrávaný na diktafón. S návrhom všetci prítomní súhlasili. Ospravedlnila hlavnú kontrolórku 

Ing. Máriu Tomašovú, že sa dnešného rokovania nezúčastní. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania, prítomných bolo 10 poslancov MsZ. v miestnosti neboli MUDr. Marián 

HOJSTRIČ a Vladimír PUCHALA. 

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného zasadania. Navrhla určité zmeny a to 

bod Dotácie  presunúť ako bod 5,  v bode 6. doplnený bod 6.1 – Riešenie situácie BHMK 

s.r.o., bod 14 vypustiť- Prerokovanie a schválenie Koncesnej zmluvy na poskytnutie služby 

„Zefektívnenie dodávky tepla do objektov ZŠ a MŠ Maurerova č. 14. Krompachy – z dôvodu, 

že zmluvy sú na posúdenie u právnika a kvôli tomu bude zvolané ďalšie zasadanie MsZ 

v termíne 25. 6. 2013, tým ostatné body sa posúvajú. Dnešného rokovania sa  chce zúčastniť 

MUDr. Kraus, preto ak sa dostaví, bude bod č. 8 prerokovaný. 

Za takto predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Interpelácie poslancov MsZ. 

4. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 22. 05. 2013. 

5. Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2013. 

6. Použitie prostriedkov z Fondu bývania. 

6.1 Riešenie situácie BHMK s.r.o. Krompachy. 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 11. 

8. Návrh na odpustenie úroku z omeškania pre Nemocnicu Krompachy s.r.o.. 

9. Majetkové návrhy. 

10. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy 

na rok 2013 po dohodovacom konaní. 

11. Informácia o výsledku kontrol. 

12. Návrh plánu činností HK na II. polrok 2013. 

13. Projekt „Krompachy revitalizácia mesta po povodní“ schválenie: predloženie 

žiadosti, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu. 

14. Návrh na ocenenie. 

15. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2012: SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o., PVS a.s., PO WOPAX 

s.r.o., KROMSAT s.r.o., BHMK s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o., MESTSKÉ LESY 

s.r.o.. 

16. Schválenie MAS (Miestna akčná skupina). 

17. Rôzne. 
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18. Diskusia. 

19. Záver. 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

Primátorka mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ Samuela ČIASNOHU a Igora JENDRUCHA. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 
 

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

PERHÁČOVÁ, členovia Ing. Lívia KOZLOVÁ a Oľga DZIMKOVÁ. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, 

Barbuš,  v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Puchala.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/A.1  - viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

3. Interpelácie poslancov MsZ. 
 

Neboli predložené žiadne interpelácie poslancov MsZ. 

 

4. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 22. máju 2013. 
 

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

v Krompachoch k 22. máju 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, 

Puchala, Barbuš, v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.1  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, 

Puchala, Barbuš, v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/C.1  - viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, 

Puchala, Barbuš, v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/H.1  - viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, Ing. Kozlová, Mgr. Mičeková, 

Puchala, Barbuš, v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.15  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5. Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2013. 
 

Poslanec Jendruch predložil písomný návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. Navrhol nechať tak, ako to bolo už predložené na predchádzajúcom 

zasadaní MsZ, aj pri bode 33 pre OZ ľudia a perspektíva,  ak budú splnené všetky podmienky. 
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Poslanec Puchala – nebol akceptovaný žiadny názor z komisie, vyprosí si, aby bol 

obviňovaný ako zradca, ako ho nazval poslanec Rudolf Čiasnoha, keďže sa s nikým 

nedohodol na ničom, preto nebude hlasovať za predložený návrh.  

Poslanec Jendruch – MUDr. Hojstrič upravil návrh podľa svojho, nevie o tom, aby niektorá 

komisia mestského zastupiteľstva  predložila nejaký návrh.  

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Jendruch, Dzimková, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Barbuš, hlasovania sa zdržali Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, 

Puchala, Ing. Ontko, proti bola Ing. Kozlová, v miestnosti  nebol MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.11  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6. Použitie prostriedkov z Fondu rozvoja bývania. 
 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh na použitie prostriedkov z Fondu 

rozvoja bývania, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

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

odporúča predložený návrh schváliť. 

Poslanec Ing. Ontko- na čo budú tieto prostriedky použité? 

Primátorka mesta – teraz sa schvaľuje len presun finančných prostriedkov  z fondu bývania 

na účet mesta. 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Jendruch, Dzimková, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Barbuš, hlasovania sa zdržali Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, 

Puchala, Ing. Ontko, proti bola Ing. Kozlová, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.1  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Jendruch, Dzimková, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Barbuš, hlasovania sa zdržali Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, 

Puchala, Ing. Ontko, proti bola Ing. Kozlová,  v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/F.1  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

6.1 Riešenie situácie BHMK s.r.o. Krompachy. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na riešenie situácie BHMK s.r.o. Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice a zároveň predložený materiál okomentovala. 

Poslanec Puchala – BHMK s.r.o. ponesie ťarchu z minulosti? 

Primátorka mesta – rieši sa, aby sa aspoň čiastočne vykryli straty. 

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

odporúča predložený návrh schváliť. 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – preplatky musí vrátiť BHMK, mesto je 100 % vlastníkom 

spoločnosti, ale prečo má mesto vracať preplatky a nie BHMK s.r.o.. Nerozumie tomu, prečo 

sa táto spoločnosť dostalo do mínusu. Pôžička – mesto nie je na tom až tak dobre, aby si 

mohlo brať pôžičku. 

Primátorka mesta  – nie je to pôžička mesta, ale ako štatutár na valnom zhromaždení uloží  

úlohu konateľovi spoločnosti. Poslanci nedávajú súhlas na pôžičku. Pred uzatvorením pôžičky 

poslanci budú o tom informovaní. Uskutočnilo sa stretnutie za účasti právnikov, audítorov, 

ekonómov, mesto do toho vstupovať nemôže. Jediná možnosť je, aby spoločnosť bola daná  

likvidácie, alebo získať finančné prostriedky, likvidácia sa zavrhla. Z predchádzajúcich rokov 

zo súvah nie je možné zistiť čiastky na fonde opráv. 

Poslanec Puchala – čo bude s fondom údržby. 

Primátorka mesta  – pôžička je za výhodných podmienok, vyrieši preplatky, fond opráv 

bude riešený predajom pohľadávok. 
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Bc. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o.  – nevie sa ešte presná výška na fonde 

opráv a rokuje sa ešte aj s bytových družstvom. 

Primátorka mesta – stále sú problémy s bytovým družstvom. Na stretnutí sa na niečom 

dohodlo, ale potom už to neplatilo. Pohľadávky sa budú vymáhať. Na účtoch fond opráv od r. 

2009 sa začal napĺňať. Agenda je spracovaná, ale do roku 2009 sú len dohady. 

Zástupca primátorky mesta  – môžu byť aj  súdne žaloby, čo nie je výhodné, pretože to  

môže trvať niekoľko rokov. 

Primátorka mesta – do konca mája ľudia dostanú vyúčtovanie a pristúpi sa k vyplácaniu 

preplatkov. 

Mgr. Marta Mičeková – je to nepriaznivá situácia, zlý  dopad neohrozí chod mesta? 

Primátorka mesta  – na fonde rozvoja je 77 000,-- €,  použitie je len v zmysle platného 

VZN, plus k tomu budú prostriedky z Nemocnice, ktoré sme dostali za predaj drobného 

hmotného majetku. Prostriedky sú špecificky určené na to, na čo môžu byť použité. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – nemení sa, ostáva mesto 100 % vlastníkom spoločnosti? Nie je 

výhodné brať pôžičku od nebankového subjektu. Nevymožiteľné prostriedky sú všetky  – 

všetky nepremlčané? Ak spoločnosť nie je schopná zaplatiť, bude to na ťarchu mesta. Nevie 

sa s týmto stotožniť, spoločnosť nie je funkčná už niekoľko rokov. Vykonali sa aj kontroly. 

Bc. Kurta – všetky pohľadávky mladšie ako 5 rokov sú vymožiteľné. 

Primátorka mesta – poslanci sú preto, aby sa kontrolovali zákony a nie len primátorka. Bol 

daný podnet na predchádzajúceho konateľa ešte za Ing. Mikloša. Kriminálka koná už druhý  

krát.  V roku 2008 chcela urobiť to, čo urobila teraz. Konateľmi boli aj Ing. Derdáková, ktorá  

odišla po 3 mesiacoch a MUDr. Hojstrič, ktorý sa vzdal po 5 mesiacoch. V  roku 2008 

predložila návrh, ale poslanci sa vyjadrili, či v Krompachoch sa nenájde človek, ktorý by 

riadil spoločnosť, situácia sa ťahala až do teraz. Teraz je tu riešenie, po dlhých rokovaniach, 

dala slovo ľuďom, že preplatky dostanú. Podľa zákona, by sa mala spoločnosť zlikvidovať, 

snažíme sa ju ale  zachovať. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – spoločnosť z roku 2008 nechcela riešiť pohľadávky z minulých 

rokov. Chcela len spravovať byty.  

Zástupca primátorky mesta – pohľadávky v roku 2008 boli menšie ako teraz. Nevracajme 

sa do minulosti. 

Poslanec Ing. Ontko – prebieha trestné konanie?  Ako sa bude vracať do fondu opráv. Prečo 

nie sú v prvom rade vyplatené prostriedky z fondu opráv, ale preplatky. 

Bc. Kurta – zastavilo sa vyplácanie prostriedkov z fondu opráv pre bytové domy, ktorým 

správcom bolo BHMK s.r.o.. Bytové družstvo pozastavilo dražby. Je tu nová spoločnosť, 

ktorá pohľadávky od nás odkúpi a  ak budú peniaze z pohľadávok,  budú sa vracať do fondu. 

Primátorka mesta – revízia fondu opráv je potrebné previesť do hĺbky. Existuje 

najjednoduchšie riešenie – spoločnosť dať do likvidácie, ale finančné prostriedky nikto už 

neuvidí. 

Poslanec Puchala – nájde sa kľúč, ako sa budú vracať prostriedky fondu opráv? 

Primátorka mesta – pomôžte,  ako sa to bude riešiť. 

Zástupca primátorky mesta – riešiť problém v zmysle predloženého programu. 

Poslanec Probala – bola tu vôľa ošetriť platiacich ľudí, ale spoločnosť dať do likvidácie nie. 

Chceme pomôcť ľuďom. Je to nezávidenia hodná robota. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – zúčastnila sa niekoľkých rokovaní, preberala sa situácia. Sú tu 

návrhy, sú to najlepšie návrhy aké boli predložené. Rieši sa momentálna situácia, fond opráv 

sa bude riešiť v budúcnosti. Návrh podporí. 

Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Jendruch, Dzimková, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Barbuš, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Puchala, Ing. Ontko, 

Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič.  
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MsZ prijalo uznesenie č. 28/G.1  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Jendruch, Dzimková, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Barbuš, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Puchala, Ing. Ontko, 

Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/G.2  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Jendruch, Dzimková, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Barbuš, Samuel Čiasnoha, Puchala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, 

MUDr. Hojstrič, hlasovania sa zdržala Mgr. Mičeková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/G.3  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 11. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia, ktoré je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Jendruch, Dzimková, 

Probala, Rudolf Čiasnoha, Barbuš, hlasovania sa zdržali Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, 

Ing. Ontko, proti boli Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, v miestnosti nebol Puchala.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.2  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Návrh na odpustenie  úroku z omeškania pre Nemocnicu Krompachy s.r.o.. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odpustenie úroku z omeškania pre 

Nemocnicu Krompachy s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, okomentoval predložený návrh.  

Poslanec Jendruch – je v zmluve  ošetrené, že sa nebudú sankčné  úroky z omeškania 

odpúšťať? 

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

odporúča odpustiť úroky z omeškania vo výške  50 %. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – v minulosti sme sa tešili, keď mestu boli odpustené penále, 

alebo sa kupovalo za symbolickú korunu. Nikto nevie, ako sa bude vyvíjať slovenské 

zdravotníctvo. Ťažko je porovnávať nemocnicu s inými podnikateľskými subjektmi.  

MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ nemocnice – situácia sa veľmi nezmenila, dlh je starý, 

zdravotníctvo je nedofinancované. Zdravotníctvo sa nedá porovnať s bežným podnikaním. 

Poisťovne neuhrádzajú platby v plnej výške, alebo liečenie pacienta si vyžaduje oveľa vyššie 

finančné prostriedky, ako poisťovňa zaplatí. Nemocnica niektorých ľudí živí, nemocnica je 

pre mesto, ale aj celý región. Pohotovosť je stratová. Nemocnica si zobrala úver, ktorý bude 

splácať. Dúfajú, že penále sa odpustia. 

Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, Rudolf 

Čiasnoha, Barbuš, Samuel Čiasnoha, Puchala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, 

hlasovania sa zdržali Ing. Perháčová, Mgr. Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.3  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, Rudolf 

Čiasnoha, Barbuš, Samuel Čiasnoha, Puchala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič, 

hlasovania sa zdržali Ing. Perháčová, Mgr. Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/F.2  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

9.  Majetkové návrhy. 
 

Prednosta MsÚ predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 
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Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, jednotlivé návrhy 

okomentovala. 

a) zámer predať pozemok na ulici Cintorínskej v Krompachoch za účelom majetkového 

vysporiadania užívaného pozemku Ing. Vladimírovi Regešovi s manželkou Ing. Renátou 

Regešovou. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh, aby sa pozemok predal,  boli Jendruch, 

Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, Barbuš, Samuel Čiasnoha, Puchala, Ing. Kozlová,  Ing. 

Perháčová, Mgr. Mičeková, v miestnosti neboli Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.5 -1, - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Poslankyňa Ing. Perháčová, komisia MsZ finančná a majetková, navrhuje predaj pozemku 

formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa. Nie je to poslanecký návrh. 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh, aby sa predaj uskutočnil formou priameho 

predaja, boli Jendruch, Dzimková, Probala, Rudolf Čiasnoha, Puchala, MUDr. Hojstrič, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, hlasovania sa zdržali Ing. Perháčová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, 

v miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.5-2 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob predaja). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, Rudolf 

Čiasnoha, Puchala, MUDr. Hojstrič, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, hlasovania sa zdržali Ing. 

Perháčová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, v miestnosti nebol Ing. Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/F.4  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

b) 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 

 

Primátorka mesta – krajský súd v Bratislave vyhovel komplet našej žalobe.  Úrad pre 

verejné obstarávanie  mal možnosť odvolať sa do 15 dní, neučinil tak. ÚVO musí naše 

verejné obstarávanie potvrdiť. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ fiančná a majetková, keď zasadala, nebolo  ešte 

právoplatné rozhodnutie, ale keďže rozhodnutie je doručené,  komisia odporúča návrh 

schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, Rudolf 

Čiasnoha, Puchala, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, 

Ing. Ontko, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.4  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, Rudolf 

Čiasnoha, Puchala, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, 

Ing. Ontko, v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/F.3  - viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

10. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta 

Krompachy na rok 2013 po dohodovacom konaní. 
 

Prednosta MsÚ, predložil písomný návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na 

území mesta Krompachy na rok 2013 po dohodovacom konaní, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložený návrh 

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

odporúča predložený návrh schváliť. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva, kultúry, mládeže a športu, komisia 

odporúča predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh boli Jendruch, Dzimková, Probala, Puchala, 

Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Ing. Perháčová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, 

v miestnosti neboli Ing. Ontko a Rudolf Čiasnoha. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.6  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Informácia o výsledku kontrol. 
 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o výsledku kontrol, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Probala, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, Rudolf Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, 

v miestnosti neboli Ing. Ontko, Ing.  Perháčová, Dzimková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.9  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

12. Návrh plánu činností HK na II. polrok 2013. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Krompachy na II. polrok 2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Zástupca primátorky mesta predložil poslanecký návrh doplniť do plánu  kontrol  2 body:     

1. previesť kontrolu hospodárenia v SEZO Spiš za obdobie rokov 2003 – 2012 na 

vynakladania prostriedkov mesta Krompachy, dotačných príspevkov a príspevkov 

Recyklačného fondu a Envipaku. 

2. previesť kontrolu využitia strojov a zariadení v majetku SEZO Spiš od jeho nadobudnutia 

vrátane roku 2012. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za predložený poslanecký návrh boli Jendruch, Probala, 

Puchala, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Ing.  

Perháčová, Dzimková, v miestnosti neboli Rudolf Čiasnoha,  Ing. Ontko. Návrh prešiel. 

Poslanec MUDr. Hojstrič predložil poslanecký návrh doplniť do plánu činnosti  bod -  

preveriť správnosť výpočtu tvorby fondu opráv pre bytové domy spravované BHMK od roku 

2007 – 31.12.2012 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený poslanecký návrh boli Jendruch, Probala, 

Puchala, Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Ing.  

Perháčová, Dzimková, Rudolf Čiasnoha, v miestnosti nebol  Ing. Ontko. Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Probala, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Ing.  Perháčová, 

Dzimková, Rudolf Čiasnoha, v miestnosti nebol  Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.7 – 1,2,3  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Jendruch, Probala, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Ing.  Perháčová, 

Dzimková, Rudolf Čiasnoha, v miestnosti nebol  Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/E.1  - viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 



8 

 

13. Projekt „Krompachy revitalizácia mesta po povodní“ schválenie: 

predloženie žiadosti, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie 

projektu. 
 

Ing. Anna Čupajová, referentka spoločného stavebného úradu, predložila návrh projektu 

„Krompachy revitalizácie mesta po povodní“ schválenie: predloženie žiadosti, zabezpečenie 

realizácie projektu a spolufinancovanie projektu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

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

odporúča predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Barbuš, 

v miestnosti neboli Mgr. Mičeková, Ing. Kozlová, Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.8  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje a,b,c). 

 

14. Návrh na ocenenie. 
 

Primátorka mesta predložila návrh na ocenenie, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Návrh bol 

predložený na základe poslaneckého návrhu poslanca Barbuša. 

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

odporúča predložený návrh schváliť a odporúča finančnú čiastku vo výške 500,-- €. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.10  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.9  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.10  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje odmenu). 

 

 

15. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou 

mesta Krompachy za rok 2012: SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o., PVS a.s., 

PO WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., BHMK s.r.o., TERMOKOMPLEX 

s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o.. 
 

Primátorka  mesta predložila správy o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou 

účasťou mesta Krompachy za rok 2012, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že 

spoločnosť SKI Plejsy a.s. správu nepredložila. 

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

odporúča predložený návrh schváliť. Predložila poslanecký návrh – žiada primátorku mesta 

PVS  a.s. Poprad  o písomné vysvetlenie hospodárenia. Spoločnosť je  v strate, pričom sú  

vysoké odmeny a platy. 

Poslanec MUDr. Hojstrič – zasadala DR SKI Plejsy a.s.? 
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Primátorka mesta  – VZ za rok 2011 zasadalo až koncom roka 2012  a to až po písomnej 

výzve. Spoločnosť je  v strate, hospodárenie neuspokujúce. 

Poslankyňa Ing. Perháčová  – na zasadanie DR v roku 2012 nebola pozvaná. 

Za poslanecký návrh Ing. Perháčovej z 11 poslancov boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko. Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/B.2,3,4,5,6,7,8  - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/G.4  - viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

16. Schválenie MAS (Miestna akčná skupina). 
 

Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na schválenie MAS (Miestna akčná skupina), ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.12  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje založenie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.13  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje členstvo). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/D.14  - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje príspevok). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za predložený návrh boli Ing. Perháčová, Dzimková, 

Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič, Puchala, Mgr. 

Mičeková, Ing. Kozlová, Barbuš,  v miestnosti nebol Ing. Ontko.  

MsZ prijalo uznesenie č. 28/E.2  - viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

17. Rôzne. 
 

Neboli predložené žiadne návrhy. 

 

18. Diskusia 
 

Poslankyňa Mgr. Mičeková – cyklisti jazdia po chodníkoch a ohrozujú deti. V meste  nie je 

vyhradený chodník pre cyklistov. 

Primátorka mesta – cyklistický chodník by mal byť na Štúrovej. Cieľom MAS je vybudovať 

cyklistické chodníky a cyklistické trasy. Ak je problém, je potrebné sa  obrátiť  na MsP. 

Poslanec Probala – zhromažďovanie neprispôsobivých občanov pri bývalom kine na 

Trangusovej ul. 
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Primátorka mesta   - v okolí Freschu sa urobia  mierne terénne úpravy, odstráni sa vstupná 

brána smerom z ulice SNP do Freschu.  MsP má v pokynoch kontrolovať tieto priestory. Plot 

u p. Skraka je spadnutý, bude aj tam uzatvorená brána. Na lúke za cintorínom sa 

uskutočňovali stretnutia mládeže. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – nešťastný areál, zgrupujú sa tam skupiny asociálov, zabúda sa 

na okrajové časti mesta. Dostávajú sa tam neprispôsobiví občania. Ľudia vnímajú, že 

v Krompachoch je čoraz viac cudzích rómskych občanov. 

Primátorka mesta – chodník sa bude realizovať na ul. SNP.  Zisk z roku 2012 od spoločnosti  

Brantner s.r.o. j 22 100,-- € + 30% z Ekoveru je cca 7 000,-- €. Konalo sa stretnutie 

s komunitnými sociálnymi pracovníkmi, štátnou políciou, MsP, úradom  práce. Je spracovaná 

databáza rómskeho obyvateľstva. V meste  1450 rómov  a 160 občanov, ktorí sú dlhodobo  na 

návšteve. Podľa riaditeľky ZŠ SNP, ak je jeden z rodičov Krompašan dieťa má trvalý pobyt 

v Krompachoch a môže navštevovať školu. 860 ľudí je s trvalým pobytom Krompachoch bez 

udania ulice. Je problém doručiť rozhodnutie poplatku za TKO. Príspevok na bývanie sa 

vyplatí  len vtedy,  keď je uhradený poplatok za TKO. Prostriedky chýbajú v rozpočte. Je 

neskutočné množstvo čo sa týka znečisťovanie verejného priestranstva – hrabanie 

v kontajneroch. 

Poslankyňa Ing. Perháčová –  ako je to so štatútom osobného príjemcu. 

Prednosta  MsÚ  – je spracovaný prvý balík, týka sa to  20 rodín. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci personálneho a sociálneho oddelenia  – je to predložené na 

spracovanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

19. Záver. 
 

Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 28.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch  22. mája  2013 

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 :  

 

     Samuel ČIASNOHA,  poslanec MsZ 

     Igor JENDRUCH,      poslanec MsZ 
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