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ZÁPISNICA 
z 39. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,  

konaného dňa   3. júla  2014 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, otvoril rokovanie 39. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítal poslancov MsZ, zamestnancov mesta.  Požiadal, aby priebeh 

rokovania mestského zastupiteľstva bolo možné nahrávať na diktafón a s týmto návrhom 

všetci prítomní poslanci súhlasili. Ospravedlnil pani primátorku Ing. Ivetu Rušinovú, ktorá sa 

dnešného rokovania nezúčastnila z dôvodu  čerpania dovolenky. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné, prítomných bolo 9,  poslancov, v miestnosti neboli Ing. Lívia Kozlová, 

Vladimír Puchala, Ing. Ľuboš Ontko. Pán zástupca predložil návrh programu rokovania, ktorý 

bol jednohlasne schválený.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 03. 07. 2014 

6. Návrh na 5% spolufinancovanie z vlastných zdrojov – „Zlepšenie občianskeho 

spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste 

Krompachy“. 

7. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov - „Modernizácia ambulantnej 

infraštruktúry v rámci LSKxP“. 

8. Záver. 

 

       1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Zástupca primátorky mesta určil za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za 

overovateľov   zápisnice poslancov MsZ Oľgu DZIMKOVÚ a Rudolfa ČIASNOHU. 

 

       3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Zástupca primátorky mesta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Ing. 

Alžbeta PERHÁČOVÁ, členovia MUDr. Marián HOJSTRIČ a Vladislav PROBALA.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Mgr. Mičeková, Puchala, Jendruch,  

    Barbuš, Rudolf Čiasnoha,  Samuel Čiasnoha, . 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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      4.   Interpelácia poslancov MsZ. 

Neboli predložené žiadne interpelácie. 

  

 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 03. 07. 2014. 

 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu o plnení uznesení MsZ 

v Krompachoch k 3. júlu 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Mgr. Mičeková, Puchala, Jendruch,  

    Barbuš, Rudolf Čiasnoha,  Samuel Čiasnoha, . 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Ing. Ontko, Ing. Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

6. Návrh na 5% spolufinancovanie z vlastných zdrojov – „Zlepšenie občianskeho 

spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste 

Krompachy“. 

 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na 5 % spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov -  „Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej 

hliadky v meste Krompachy“, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Ing. Perháčová  - na aké obdobie je projekt. Je záväzok mesta zamestnať na 

ďalšie obdobie?  Finančná a majetková komisia MsZ sa nezišla, ale členov komisie oslovila 

telefonicky a s predloženými návrhmi súhlasia. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky – projekt je na jeden 

rok, ale čiastka ja stanovená na 2 roky, z dôvodu, že žiadosť bola podaná už pred dvoma 

rokmi. Čiastka bude nižšia. Projekt nás nezaväzuje zamestnať aj na ďalšie obdobie.  

Poslankyňa Mgr. Mičeková – dobrovoľná rómska hliadka funguje len na Hornádskej ulici? 

Ing. Balážová áno,  len na Hornádskej ulici. 

Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ,  – podľa štatútu rómsku hliadku na Hornádskej ulici  riadi 

náčelník a 8 ľudí robí zadarmo, je to dobrovoľne, občas sú  zaradení na malé obecné služby. 

Je to už druhý projekt, ktorý bol predložený, ale bol schválený až teraz na jeden rok a to od 

1.9.2014 do 1.9.2015. Je  to prevažne na ošatenie, hliadka sa bude  vyberať z rómskych 

občanov. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Mgr. Mičeková, Puchala, Jendruch,  

    Barbuš, Rudolf Čiasnoha,  Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,  

    Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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7. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov - „Modernizácia ambulantnej 

infraštruktúry v rámci LSKxP“. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na 5% spolufinancovanie  z vlastných 

zdrojov - „Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP“, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

Poslanec MUDr. Hojstrič – 5 % spolufinancovanie je samozrejmosť. Ak by mesto išlo do 

iných projektov a potrebuje finančné prostriedky na spoluúčasť, odkiaľ ich zoberie. Ak Agel 

s.r.o. sa nebude spolupodieľať na 5 % spoluúčasti, tak projekt prepadne. Nemocnica sa správa 

voči mestu korektne.  

Ing. Balážová – ak máme finančné prostriedky z vlastných zdrojov, použijeme ich na 

spolufinancovanie, ak nie, tak  z úveru. Na budúci týždeň je stretnutie za účelom uzatvorenia 

zmluvy na  spolufinancovaní projektu.  

Zástupca primátorky mesta – mesto sa uchádza o projekt s tým, že nemocnica zabezpečí 

spolufinancovanie. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – je to prvá etapa rekonštrukcie, víta to. Majetok mesta sa 

zveľadí. Aký je ďalší zámer.  

Poslanec MUDr. Hojstrič  – pripravený je druhý  projekt, pracuje sa na tom. Sú to zmyslu 

plne využité peniaze.   

Zástupca primátorky mesta,  bude sa reagovať podľa toho aká bude výzva. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – čo je v neoprávnených výdavkoch. 

Ing. Balážová  – agentúra vyhodila, k dispozícií je  sumár neoprávnených nákladov, ktoré sa  

musia sa uhradiť, možno sa náklady ponížia. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Mgr. Mičeková, Puchala, Jendruch,  

    Barbuš, Rudolf Čiasnoha,  Samuel Čiasnoha, MUDr. Hojstrič,  

    Ing. Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5. Záver.  

 

Zástupca primátorky mesta   sa poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 39.  zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch  3. júla   2014 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

Mgr. Emil MUĽ         Stanislav BARBUŠ 

prednosta MsÚ                  zástupca primátorky mesta      

 . 

     O V E R O V A T E L I A :  

    Oľga DZIMKOVÁ,      poslankyňa MsZ 

    Rudolf ČIASNOHA,   poslanec MsZ 
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