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tia bývalého letného kúpaliska a bývalej ozdravovne, resp. využi-
tia tohto areálu. Primátorka informovala poslancov a prítomných, 
že vlastníkom pozemkov bývalého kúpaliska nie je Mesto Krompa-
chy, ale Urbariát Nižné Slovinky a z toho dôvodu nie je možné vy-
konávať žiadne revitalizačné práce a úpravy dovtedy, pokiaľ nebu-
dú vyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom. Rovnako zdôrazni-
la, že obnoviť pôvodný účel objektu ako letného kúpaliska je v tejto 
lokalite náročný, pretože ohrev vody je finančne nákladný a bol by 
potrebný prameň teplej vody.
Poslankyňa Derdáková sa informovala na aktuálne výberové ko-
nanie na referenta pre verejné obstarávanie  a možnosť, aby táto 
osoba zabezpečovala verejné obstarávania nielen pre mestský 
úrad, ale aj pre základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom 
je mesto. Prednostka úradu informovala, že výberové konanie sa 
ešte neuskutočnilo, ale po úspešnom vybratí uchádzača na túto 
pozíciu takúto možnosť nevylučuje. 
Poslankyňa Dzimková sa pýtala, či nie je možné predĺžiť strechy 
predajných stánkov na trhovisku, ktoré nie sú dostatočné v prípa-
de daždivého počasia a informovala sa, ako mesto postúpilo v prí-
pade obyvateľov na Baníckej štvrti, ktorí v súčasnosti nemajú plat-
né nájomné zmluvy. Ing. Balážová informovala, že všetky materi-
ály sú postúpené právnej kancelárii a následne bude vo veci konať 
exekútor.
Poslanec Stana sa informoval na možnosť osadenia retardéra na 
Lorencovej ulici a zabezpečenie 24 hodinovej prevádzky kamero-
vého systému. Primátorka odpovedala, že umiestnenie retardéra 
musí byť vopred schválené dopravným inšpektorátom a až násled-
ne je možné jeho osadenie. Na monitoringu kamerového systému  
v súčasnosti pracuje 6 ľudí na polovičný úväzok. V prípade, ak by 
mesto uvažovalo o nepretržitom monitoringu, bolo by potrebné 
zamestnať ďalších 6 pracovníkov na polovičný úväzok. 
Nasledoval doplnený bod rokovania na základe poslaneckého ná-
vrhu. Zástupcovia jednotlivých bytových domov sa na konateľa 
BHMK, Mgr. Kurtu, a primátorku mesta obrátili s otázkou kedy 
budú vyplatené jednotlivým bytovým domov fondy opráv. V záve-
re diskusie bolo skonštatované:
1. celú dokumentáciu ohľadom činnosti BHMK prevzala od kona-
teľa spoločnosti kriminálna polícia, ktorá v súčasnosti šetrí, či ne-
došlo k trestnému činu. Z tohto dôvodu spoločnosť BHMK nemá 
vierohodné doklady, na základe ktorých, by odkontrolovala spät-
ne, či účtovné zostatky na účtoch sú správne. Z uvedeného dôvo-
du, až po vrátení účtovnej dokumentácie bude môcť BHMK sta-
noviť skutočné zostatky na fonde opráv jednotlivých bytových do-
mov.
2. Mesto Krompachy v najbližších dňoch poukáže BHMK sumu 35 
000 € za účelom vykrytia strát z predchádzajúcich období, ktoré 
budú vyplatené jednotlivým bytovým domom. Konateľ spoločnos-
ti BHMK ubezpečil vlastníkov bytov, že k premlčaniu pohľadávok 
nedôjde, pretože s likvidáciou spoločnosti sa vôbec neuvažuje.
Majetkové návrhy predložené zastupiteľstvu sa týkali:
a. darovania nehnuteľnosti mestu na ul. Hornádskej – návrh nebol 
schválený,
b. kúpy pozemku na Hornádskej ulici od spoločnosti SEZ  Krom-
pachy, a.s. za účelom vybudovávania kompostoviska – návrh bol 
schválený,
c. a zámeru odpredaja pozemku na ulici Banskej – návrh nebol za-
stupiteľstvom schválený.
Poslanci schválili prerokovaný bod týkajúci sa Memoranda o po-
rozumení a vzájomnej spolupráci so spoločnosťou Východosloven-
ská distribučná, a.s. Košice. Mesto Krompachy na základe Memo-
randa bude vytvárať predpoklady pre realizáciu zámerov Výcho-
doslovenskej distribučnej, a.s., ktoré budú smerovať k skvalitne-

niu technickej infraštruktúry slúžiacej pre distribúciu elektriny na 
území mesta. Východoslovenská distribučná, a.s. poskytne Mestu 
Krompachy podporu pri plánovaných projektoch a aktivitách, kto-
ré vyvolávajú potrebu zmeny jestvujúcich alebo vybudovanie no-
vých pripojení do distribučnej sústavy.  
Nasledovala Správa o výsledku hospodárenia jednotlivých spoloč-
ností s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2014 – spo-
ločnosti Ekover s.r.o. Spišské Vlachy, Ski Plejsy a.s., KROMSAT 
s.r.o. Krompachy, PO WOPAX s.r.o. Krompachy, PVS a.s. Po-
prad, Termokomplex s.r.o. Krompachy, BHMK s.ro. , Mestské lesy 
Krompachy s.r.o.. MsZ svojim uznesením vzalo Správy o hospodá-
rení na vedomie.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v zmysle programu ro-
kovania na odporúčanie vyraďovacej komisie vyradenie majetku 
mesta Krompachy k 31.12.2014 v celkovej výške 1 054 679 €, ná-
vrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva mes-
ta v celkovej sume 24 614,77 €, Správu o výsledku inventarizácie 
majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2014 a Správu o 
hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014. 
Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Mária Tomašová, predložila prí-
tomným stanovisko k Záverečnému účtu, ktorým odporúčala ten-
to návrh schváliť. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014 
bol zastupiteľstvom schválený bez výhrad a s prebytkom hospodá-
renia vo výške 89 471,096 €, ktorého zostatok sa použije na tvorbu 
peňažných fondov v pomere 90% prostriedkov do rezervného fon-
du a 10% prostriedkov do fondu rozvoja bývania. 
Hlavná kontrolórka zároveň predložila Pravidlá kontrolnej činnos-
ti hlavného kontrolóra mesta Krompachy a Informáciu o výsledku 
následných finančných kontrol zameraných na výdavky na jedno-
razové dávky sociálnej pomoci a dodržanie účelnosti a podmienok 
poskytnutia finančných prostriedkov EÚ na Hnedý priemyselný 
park. Poslanci schválili kontrolórke  Návrh plánu činností hlavné-
ho kontrolóra na II. polrok 2015 a poslaneckým návrhom poslanca 
Barbuša bol návrh plánu činnosti doplnený o vykonanie kontroly v 
školských jedálňach vrátane verejného obstarávania.
Predmetom zasadnutia boli aj návrhy Všeobecne záväzných naria-
dení, ktoré sa týkali určenia miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
školskej dochádzky a úpravy rozpočtu Centra voľného času Prima, 
ZŠ Zemanská, ZŠ a MŠ Maurerova a ZŠ a MŠ na ulici SNP.
V diskusii zazneli otázky týkajúce sa určenia kronikára mesta (po-
slankyňa Mičeková), kandidátov na ocenenie primátorkou mesta 
a na absenciu médií na rokovaní MsZ (poslanec Hojstrič). Posla-
nec Puchala vyjadril spokojnosť s prerokovaním situácie ohľadom 
BHMK a jednotlivých bytových domov a poslankyňa Dzimková sa 
poďakovala za úspešný priebeh zbierky pre Ukrajinu.
Primátorka sa v závere poďakovala prítomným za účasť a zároveň 
všetkých pozvala na blížiace sa Medzinárodné majstrovstvá Slo-
venska vo varení a jedení bryndzových halušiek.
Zápisnice z rokovania zastupiteľstva a jednotlivé uznesenia sú zve-
rejnené na webovej stránke mesta v sekcii Mestské zastupietľstvo. 

Mgr. Miloš Klein, asistent primátorky mesta

Tauris cassovia ,Potravinárska 6 Rimavská Sobota
Ponúka možnosť zamestnania –brigády na dohodu počas čerpanie 
dovolenky v termíne od 20.7.2015 do 14.8.2015 v našej predajni mäsa 
Mlynská 2 Krompachy- najlepšie pre predavačku(aj dôchodkyňa). 
Požadujeme znalosť práce s PC a pokladnicou ,hmotnú zodpovednosť, 
skúsenosť s predajom. 
Informácie na tel. čísle: 0915 999 760 alebo 0918 600 165.

Pracovná ponuka - BRIGÁDA


