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ZÁPISNICA 
zo 7. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

17. júna 2015 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 7.  zasadanie mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, riaditeľov školských zariadení, občanov mesta, 

zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta. Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 11 poslancov mestského 

zastupiteľstva, v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. Primátorka mesta predložila návrh 

programu dnešného rokovania.  

Poslanec Puchala – navrhol do programu zaradiť bod: Vysporiadanie finančných  

prostriedkov bytovým domom, ktoré k 31.12.2014 ukončili správcovstvo s BHMK s.r.o.. 

Tento bod zaradiť za bod interpelácia poslancov. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. Takto upravený program bol 

jednohlasne schválený. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov. 

5. Vysporiadanie finančných  prostriedkov bytovým domom. 

6. Správa o plnení  uznesení MsZ v Krompachoch k 17. júnu 2015. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Krompachy 

spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. 

9. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2014. 

10. Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014. 

11. Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2014. 

12. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2014. 

13. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 

2014. 

14. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014. 

15. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 10. 

16. Návrh na odpísanie nevymožiteľných  pohľadávok mesta Krompachy. 

17. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

18. Návrh plánu činností HK na II. polrok 2015. 

19. Pravidlá kontrolnej činnosti HK mesta Krompachy. 

20. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa     

na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

21. Návrh na úpravu rozpočtu CVČ Prima, ZŠ Zemanská,  ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ 

s MŠ SNP.  
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22. Návrh Doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Krompachy. 

23. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti Základnej školy na 

Maurerovej ulici za účelom zriadenia detských jasieľ. 

24. Diskusia. 

25. Záver.  

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Slávku ŠMIDOVÚ a Oľgu DZIMKOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: poslankyňa 

Marta MIČEKOVÁ, členovia poslanci Vladimír PUCHALA a poslanec Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácia poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Mičeková -  informovala o požiadavke občanov zriadiť vodovodnú prípojku na 

najstaršom cintoríne (vstupná brána od pána Kašického) smerom poza terajší skladi, dokončiť 

chodník na starom cintoríne smerom do kopca. Na zasadaní komisie MsZ kultúry a mládeže 

sa rokovalo, že mládež počas letných večerov sa nemá kde zabaviť, je potrebné im vytvoriť 

nejaký priestor. Uvažovalo sa nad letným kúpaliskom, rokovať s majiteľom, čo s týmto 

priestorom bude robiť.   

Primátorka mesta  – o prípojke a chodníku nevie v tejto chvíli odpovedať, v stanovenej 

lehote do 30 dní bude pani poslankyni daná písomná odpoveď.  Letné kúpalisko – pozemky 

nie sú mestské, vlastníkom je Urbariát Nižné Slovinky, s ktorými sa už rokovalo, ale cena za 

m2 je vysoká, preto sa týmto už viac nezaoberalo. Letné kúpalisko – potrebná je projektová 

dokumentácia, krytá plaváreň je nevyužívaná, mesto dopláca, sú vysoké straty. Vlastník 

budovy bývalej ozdravovne chce ju predať, kupca sa doposiaľ nenašiel, o objekt by sa mal 

starať.  

Poslankyňa Derdáková – vypísané je výberové konanie na asistenta primátorky mesta a na 

verejné obstarávanie. Nie je možné to riešiť z vlastných pracovníkov? Ak by bol vybraný 

pracovník na verejné obstarávanie, nemohol by túto činnosť vykonávať aj pre školy?  

Prednostka MsÚ  – mesto sa tomu nebráni, môže sa stať, že sa nevyberie žiadny uchádzač. 

Mesto je nápomocné aj pre školy. 

Primátorka mesta – veľké verejné obstarávania sú nadlimitné, zabezpečovalo sa cez 

externých pracovníkov.  

Poslankyňa Dzimková – trhovníci  na miestnom trhovisku požiadali, aby na predávajúcich  

pultoch boli dlhšie striešky, kvôli dažďu. Ako je to s občanmi  na Baníckej štvrti, nájomné 

zmluvy už sú neplatné a napriek tomu tam ešte bývajú. 
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Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky – odovzdané boli 

podklady právnej kancelárii, čaká sa na vyjadrenie  súdu a následne budú vysťahovaní. 

Poslanec Stana – navrhol umiestniť retardér pri lávke. V parku zabezpečiť obmedzenie 

vstupu s bicyklami.  Funguje už 24 hodinová prevádzka kamerového systému? 

Primátorka mesta – dopravný inšpektorát musí schváliť umiestnenie retardéra. Kamerový  

systém sa preverí, nie je navýšený počet zamestnancov, všetko záleží od finančných 

prostriedkov, musia sa preveriť mzdové prostriedky.  Momentálne mesto nemá prostriedky na 

to, pánovi poslancovi bude daná písomná odpoveď.  Návrh bol umiestniť kamerový systém na 

štátnej polícii, ale dvaja technici to preverili s negatívnym stanoviskom. Vo všetkých mestách 

kamerový systém  rieši mestská polícia. 

 

5. Vysporiadanie finančných  prostriedkov bytovým domom. 

 

Poslanec Puchala – na dnešnom rokovaní sú prítomní predstavitelia bytových domov, 

ktorých zaujíma,  ako sa bude riešiť táto problematika. Primátorka mesta  má vo svojom 

volebnom programe riešenie tohto problému. Polícia rieši či nedošlo k sprenevere finančných 

prostriedkov. Aké sú skúsenosti, ako sa to bude riešiť.  

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o. – vyšetrovanie je v riešení krajskej  

polície, podané  sú dve žaloby. Nie je znalcom  ekonómie, nevie, či  podklady  sú správne, 

koncové stavy či sú správne. Polícia rieši, či došlo k sprenevere. Všetky podklady od roku 

2012 sú na polícii, dokonca niečo aj od r. 2009. Ak sa vyšetrenie skončí, potom sa bude 

hľadať nejaké riešenie. 

Poslanec Ontko – materiály sú na polícii, je možnosť nahliadnuť do nich? Bytové domy boli 

už niektoré vyplatené, akým kľúčom sa postupovalo?  

Mgr. Kurta – nevie si reálne predstaviť nahliadnuť do nich. Vymáhali sa pohľadávky a tie 

boli pridelené na jednotlivé domy. 

Poslanec Ontko - je to nespravodlivé voči ostatným bytovým domom, domy ktoré nemali dlh 

a budú mať vyplatené až na konci. Malo sa to rovnomerne rozložiť bytovým domom.  

Mgr. Kurta – mesto aj v tomto roku dá finančné prostriedky BHMK, ktoré budú 

prerozdelené.  

Primátorka mesta – viedli sa exekučné konania na jednotlivé domy, vymohlo sa a tie išli na  

príslušný bytový dom. Polícia zobrala všetky originály spisov, výpisy sa z toho nedajú robiť. 

Mesto už toľko peňazí dalo do BHMK, 11 mil. Sk sa zaplatilo a to  Termokomplexu za 

dodávku tepla, zaplatilo sa daňovému úradu za neodvedené DPH, platili sa penále. 

Poslankyňa Kozlová – z Bytového družstva bol doručený list pre mestské zastupiteľstvo už 

v minulom roku, poslanci o tom neboli informovaní, nedostali ho.  

Hlavná kontrolórka – dostala list adresovaný priamo len hlavnému kontrolórovi, na ktorý aj 

odpovedala. 

Poslanec Hojstrič – v októbri 2015 končí premlčacia doba, tí ktorí si neuplatnili nárok na 

vrátenie finančných prostriedkov, už sa im prostriedky nevrátia? Záver je v nedohľadne. Ako 

sa bude riešiť tento problém?   

Pán Čurilla, občan mesta - tie finančné prostriedky, ktoré im dlží BHMK s.r.o., by sa veľmi 

zišli, keďže obytné domy sa budú zatepľovať, konkrétne u nich majú aj starých ľudí. 

Mgr. Kurta – v účtovníctve sa neeviduje žiadna pohľadávka. Na prípravu podkladov pre 

políciu  boli 2 dni, nebolo možné ich prefotiť. Ináč by si ich boli zobrali sami. Zistiť či je to 

pravda, ako konateľ za to nemôže, čo bolo. 

Pani Šefčíková, občianka mesta  – pani primátorka v roku 2012 sľúbila, že peniaze na účte 

ľuďom zostanú, nestalo sa. Na účte mali  6 000 €, vlastníkov bytov  nezaujíma, že mesto 

zaplatilo 11 mil. Sk. Mesto bolo zriaďovateľom - čo robilo, čo robili zamestnanci úradu. 
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Ľudia doplácajú za nehospodárnosť. Spoločenstvám sa vyplatili zostatky na účtoch, ostatným 

nie. 

Primátorka mesta – zamestnanci mestského úradu nemôžu za to ako bolo vedené BHMK. 

Na jednotlivých účtoch bolo 40,-- Sk - v roku 2008. Chýbalo 5 mil. na fonde  a 11 mil. za 

teplo. Bytové domy si mali svoje účty odkontrolovať. Fond údržby sa viedol ako viedol, 

neviedol. Sekera sa nabaľovala od r. 1993. Neplatilo sa DPH, pretože ho nikto nevyrúbal, boli 

pokuty na pokuty. V roku 2013 nebolo na preplatky, mesto vykrylo straty. Mesto stále 

dopláca na BHMK s.r.o..  

Pani Šefčíková – platili za služby, sú to ich peniaze a chcú ich naspäť. 

Pani Bovová, občianka mesta  – v roku 2010 novelizácia zákona, v ktorom sa uvádza, že 

každý bytový dom má mať svoj vlastný účet. V roku  2012, keď odchádzali od BHMK s.r.o. 

v protokole je uvedené, že neprevzali žiadnu dokumentáciu,  revízne správy. Bytové domy na 

Maurerovej ulici nemajú nič spoločné s Termokomplexom a predsa pre Termokomplex išli 

finančné prostriedky aj z ich účtu. Tvorba bola 4 700,-- € ročne, kde sú tieto peniaze. 

Primátorka mesta – pýta sa tiež, kde sú tieto peniaze, spýtať by sa mali bývalých konateľov, 

dozornej rady, bola to spoločnosť s.r.o.. Problémy s BHMK sú od roku 1998, podala podnet 

na kriminálnu políciu, no nedostala odpoveď. Stále to šetrí  polícia, dúfa, že sa dozvieme, kde 

tie peniaze išli. Mesto už koľko dalo do BHMK, je to bezodná studňa. Dvaja audítori si 

nevedeli dať rady s účtovníctvom. 

Zástupca primátorky mesta – dôležité je, aký bude výsledok polície a súdu. 

Pani Bovová – aká je záruka a ako dlho to bude trvať. 

Mgr. Kurta – keby sme chceli, tak by už BHMK bolo v konkurze a ľudia by neuvideli nič. 

Preto sa to robí tak, aby ľudia dostali, čo im patrí.  

Poslankyňa Derdáková – to, že mesto vykrýva straty spoločnosti, je na hrane zákona. 

Poslanec Puchala – je rád, že takéto stretnutie sa uskutočnilo. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.16 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

6. Správa o plnení  uznesení MsZ v Krompachoch k 17. júnu 2015. 

 

Poslanec Stanislav Barbuš predložil písomnú správu o plnení uznesení MsZ v Krompachoch 

k 17. júnu 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – uznesenie č. 3/F.12 zo dňa 18. februára 2015, termín je do 30. júna 

2015 – stihne znalec vypracovať?  

Primátorka mesta – malo by sa to stihnúť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 11 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Hojstrič, 

    Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 11 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Hojstrič, 

    Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 11 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Hojstrič, 

    Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 11 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Hojstrič, 

    Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 11 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Hojstrič, 

    Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

7. Majetkové návrhy. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

1. darovanie nehnuteľností na ul. Hornádskej od Ing. Bela Vargu, bytom Kúpeľná č. 11, 

Krompachy a Mgr. Aigy Hrabovskej, bytom Slobody č. 8, Košice. 

 

Poslankyňa Derdáková – finančná a majetková komisia MsZ neodporúča predložený návrh 

schváliť. 

Poslanec Jendruch  – bude hlasovať áno, ak sa tam dá bývať. 

Poslankyňa Dzimková  – bol niekto pozrieť na nehnuteľnosť? 

Prednostka MsÚ – je v zlom stave a nepodarí sa terajších nájomníkov vysťahovať. 

Poslanec Zahuranec – nech terajší vlastník im  to daruje. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0  
zdržal sa : 1 - Jendruch 

proti      : 11 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Hojstrič, 

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 
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2. kúpa pozemku na Hornádskej ulici v Krompachoch od spoločnosti SEZ Krompachy 

a.s. 

 

Poslankyňa Derdáková  – komisia finančná a majetková MsZ odporúča predlžený návrh 

schváliť s tým, aby sa do ceny započítala  časť nezaplatenej dane z nehnuteľností, ktorá 

k 31.05.2015 činí spolu so sankčným úrokom 36.756,88 €.   

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

3. zámer predať pozemok na ulici Banskej v Krompachoch pred rodinným domom – 

Viera Piegerová. 

 

Poslankyňa Derdáková – finančná a majetková komisia MsZ sa stotožnila s návrhom 

komisie MsZ výstavby a neodporúča predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0  

zdržal sa : 0  

proti      : 12 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Hojstrič, 

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. Jendruch. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 7/H.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

8. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Krompachy 

spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh  Memorandum o porozumení a vzájomnej 

spolupráci medzi Mestom Krompachy spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. 

Košice, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Zástupkyňa spoločnosti Východoslovenská distribučná, informovala, že zastúpenie štátu 

v spoločnosti je 49 %. Zámer je investovať do rekonštrukcií sietí. Od Zinkózy a Hasmy sa 

odkúpilo VNP (vysoko napäťová prípojka) pre Hnedý priemyselný park. Mesto vyšlo 

v ústrety pri povoľovaní stavieb.  

Zástupca spoločnosti – sú obmedzené zdroje pri investovaní, ponúkajú sa väčšie diskusie 

komunikovať s partnermi pri využívaní zdrojov, projektov. 

Poslanec Zahuranec – pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v plánoch je zakotviť podporné 

body aj na umiestnenie mestského rozhlasu. 

Zástupca spoločnosti – je to trošku odlišné, je iný správca verejného osvetlenia. Svetelné 

body a rozhlas je možné na podporných bodoch umiestniť  bezodplatne.  

Poslankyňa Derdáková – finančná a majetková komisia MsZ odporúča návrh schváliť, je to 

pozitívny ústretový krok. Je to časovo obmedzené? 

Zástupca spoločnosti  – nie je časovo obmedzené. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 11 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Hojstrič, 

    Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Primátorka mesta sa poďakovala Východoslovenskej distribučnej  za pomoc pri zapojení 

VNP do HPP. 

 

9. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2014. 

 

Primátorka mesta predložila písomné správy o výsledku hospodárenia spoločnosti 

s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2014, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.  

9.1- SKI Plejsy a.s. Košice.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

9.2 - Ekover s.r.o. Spišské Vlachy 

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ a konateľ spoločnosti doplnil, že spoločnosť mala kladný 

výsledok hospodárenia. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

9.3 - PVS a.s. Poprad 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

9.4 - PO WOPAX s.r.o. Krompachy 

Primátorka mesta doplnila, že prebieha likvidácia spoločnosti. K 1.8. 2015 bude vymazaná, 

ale o tejto skutočnosti nikto neinformoval. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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9.5 - KROMSAT s.r.o. Krompachy 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Primátorka mesta informovala, že valné zhromaždenie prebehlo len v spoločnosti Mestské 

lesy s.r.o.. 

9.6 - Termokomplex s.r.o. Krompachy 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 1 - Kozlová 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

9.7 - Mestské lesy s.r.o. Krompachy  

Poslanec Ontko – sú akési nejasné vyhliadky. 

Ing. Vladimír Sajdák, zamestnanec ML – budú sa snažiť dodržať Lesný hospodársky plán  

a stratu vyrovnať.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

9.8 - BHMK s.r.o. Krompachy 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

10. Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh na vyradenie majetku mesta Krompachy  

k 31. 12. 2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Puchala – k predloženému materiálu sa už vyjadril, nebude sa už viac k tomu 

vyjadrovať. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Barbuš. 
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zdržal sa : 2 – Puchala a Hojstrič. 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2014. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za 

rok 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková -  komisia MsZ finančná a majetková  odporúča predloženú správu 

schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

12. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2014. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomnú súhrnnú správu o výsledku hospodárenia škôl 

a školských zariadení za rok 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková -  komisia MsZ finančná a majetková  odporúča predloženú správu 

schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

13. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 

2014. 

 

Hlavná kontrolórka mesta predložila písomné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta 

k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2014, ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

14. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Záverečného účtu mesta Krompachy za rok 

2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Poslankyňa Derdáková -  komisia MsZ finančná a majetková  odporúča schváliť záverečný 

účet. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prebytok 

hospodárenia). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje rozdelenie 

prostriedkov). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.7 – a,b  – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úrok). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje hospodársky 

výsledok). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie správu 

audítora). 

 

15. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 10. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 10, ktoré je prílohou 

tejto zápisnice.  
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Poslankyňa Derdáková -  komisia MsZ finančná a majetková  odporúča schváliť rozpočtové 

opatrenie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Kozlová, Mičeková, Puchala,   

                        Barbuš. 

zdržal sa : 2 – Hojstrič, Zahuranec 

proti      : 1  - Derdáková  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

16. Návrh na odpísanie nevymožiteľných  pohľadávok mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková -  komisia MsZ finančná a majetková  odporúča schváliť odpísanie 

nevymožiteľných pohľadávok. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

17. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú informáciu o výsledku následných finančných 

kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  Doplnila, že ostali ešte  neukončené kontroly na 

školách, ktoré mali kontrolu z NKÚ a oni mali doklady, materiály, z MsÚ neboli predložené 

materiály ku kontrole. Po predložení príslušných dokladov budú kontroly ukončené a bude 

poslancom MsZ predložená informácia o výsledku kontrol. Súčasne mestskému 

zastupiteľstvu predložila ústnu informáciu v nadväznosti na predchádzajúce zastupiteľstvo -  

k platu primátorky a k interným predpisom mesta Krompachy, ktorú zároveň dáva aj 

v písomnej forme k už predloženému písomnému materiálu a ktorá bude po zasadaní zaslaná 

poslancom MsZ, primátorke mesta v písomnej forme a je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Barbuš – čo robila hlavná kontrolórka  doteraz, prečo spomínala jeho hlasovania,  

je poslancom. 

Prednostka MsÚ – tento bod nebol zaradený do programu, nebola ani zmienka o tomto 

materiáli, ktorý bol prečítaný. V budúcnosti by mal byť predložený návrh na zmenu 

programu. 

Hlavná kontrolórka – tento materiál nikto nemal, je súčasťou kontrolnej činnosti, ide o to, 

aby to bolo dané do súladu s platnou legislatívou. Pán zástupca, ja položím otázku - kde boli 

zamestnanci, primátorka, keď sa podpisovala predbežná finančná kontrola? Nejde proti 

niekomu. Brala to tak, aby všetci – poslanci a primátorka - vedeli o tom a dalo sa to do 

súladu.  

Poslanec Hojstrič – už niekoľkokrát sa dávalo na stôl materiál. 12 poslancov počúvalo 

pozorne. 

Prednostka MsÚ  – bolo spomenutých veľa čísel a zákonov, neregistrovalo sa to. 

Poslankyňa Kozlová  – vyslovila poďakovanie hlavnej kontrolórke  za predložený materiál. 

Plat primátorky mesta je neukončený, bude sa to riešiť. 
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Primátorka mesta  – ako sa bude riešiť ďalej. Spadá to jedine do kompetencie poslancov 

MsZ. 

Primátorka mesta – nebudeme sa baviť o plate. 

Poslankyňa Kozlová – podpísaním Zmluvy o spolupráci prednostne so SEZ-om  nedošlo 

k porušeniu zákona o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom mesta? V roku 2011 

bola vystavená SEZ-u faktúra  na 84 000,-- €,  finančné prostriedky boli  účelovo poskytnuté 

mestu a započítané ako predplatený nájom. V prípade obsadenia HPP investorom, mali byť 

tieto prostriedky vrátené SEZ-u. Ak bude iný investor, prostriedky sa mali  vrátiť SEZ-u, ako 

bola vedená faktúra,  ako bola vedená v roku 2011. V správe HK sa uvádzajú  neoprávnené 

výdavky vo výške 149 000,-- € na ktoré si mesto neuplatnilo nárok voči SEZ-u čím došlo 

k porušeniu zmluvy o spolupráci, Keďže mesto bolo oprávnené nárokovať si finančné  

prostriedky, ak nedôjde k prideleniu NFP, mesto NFP získalo, teda zmluva nezakladá mestu 

nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov zo strany spoločnosti SEZ. Nebolo by vhodné tento 

stav dať do právneho súladu s legislatívou a vypovedať zmluvu o spolupráci so SEZ-om.  

Zmluva bola ako začiatok stavby HPP, bez tejto zmluvy by HPP nestal. 

Primátorka mesta - MsZ schválilo zmluvu so SEZ-om. 

Hlavná kontrolórka  – zmluva bola uzatvorená v danom čase v dobrej viere. Päť percentná 

spoluúčasť bola podmienená, že ak bude SEZ nájomcom, odpočíta sa z nájomného. Nie je 

z čoho odpočítať 5 % účasť. SEZ nie je nájomcom, ani sa neprihlásil do súťaží. Zmluvu t.č. 

vníma ako nešťastnú. Veľa bodov sa nesplnilo. Je to vecou pre právnikov, ako túto zmluvu 

ukončiť s tým, aby to na mesto malo čo najmenší negatívny dopad. 

Primátorka mesta – 84 000 € bol príjem aj výdaj, SEZ- u sa zaplatilo  1,5 mil. Zmluva je na 

15 rokov, výdavky si môžeme stále uplatniť, beží 4 rok.  

Poslanec Hojstrič – vníma to ako nešťastnú zmluvu, má ešte zmysel, neuvažovať skôr 

o ukončenie tohto vzťahu? Problém bol so vzduchotechnikou, ktorá nebola zahrnutá 

v projekte, stálo to viac financií? Bolo na to verejné obstarávanie? SEZ dal urobiť ponuku, 

cena bola 28 000, je zmluva so SEZO-om na súde? 

Primátorka mesta  – cena vzduchotechniky podľa spracovateľa projektovej dokumentácie 

a odsúhlasenej hasičmi, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a inšpektorátom práce 

bola 140 000,--€. V projektovej dokumentácii nebolo vykurovanie. Vysúťažená cena na 

vzduchotechniku vrátane vykurovania bola  91 000,--€.. Zmluva nie je na  súde.  

Poslanec Puchala – kto inicioval podanie žaloby? 

Primátorka mesta  - SEZ a.s. Krompachy. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

18. Návrh plánu činností HK na II. polrok 2015. 

 

Hlavná kontrolórka mesta predložila písomný návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra 

mesta na II. polrok 2015, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Poslanec Barbuš -  predložil poslanecký návrh, doplniť do plánu činnosti HK  kontrolu 

hospodárenia školských jedálni v zmysle verejného obstarávania. 

Hlavná kontrolórka – aj v ŠJ pri ZŠ Zemanská, keďže kontrola bola uskutočnená a vo 

februári 2015 o výsledku bolo zastupiteľstvo informované. 

Poslanec Barbuš – aj v ŠJ pri ZŠ Zemanská ulica. 
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Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ: Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

19. Pravidlá kontrolnej činnosti HK mesta Krompachy. 

 

Hlavná kontrolórka mesta predložila v písomnej forme pravidlá kontrolnej činnosti 

Hlavného kontrolóra mesta Krompachy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že  

prerokovanie správ v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa prerokuje s kontrolovaným subjektom.  

Výsledky kontroly sa prerokovávali s prednostom MsÚ, odteraz sa budú prerokovávať so 

štatutárom, ktorý si to vyslovene žiada.  

Primátorka mesta – kontrolór prerokováva správy so štatutárom, prednosta zabezpečuje  

plnenie. 

Poslankyňa Derdáková - navrhla uviesť časové ohraničenie nadobudnutia účinnosti  

Pravidiel kontrolnej činnosti.  

Hlavná kontrolórka  – bude doplnené o dátumy, t.j. Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť 

od 1.7.2015. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková,  

                           Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková,  

              Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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20.  Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa     

na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2015 o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková,  

                          Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/D.15 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková,  

                          Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

 

21. Návrh na úpravu rozpočtu CVČ Prima, ZŠ Zemanská,  ZŠ s MŠ Maurerova,  

ZŠ s MŠ SNP.  

 

Prednostka MsÚ predložila návrh na úpravu rozpočtu CVČ Prima, ZŠ s MŠ Zemanská, ZŠ 

s MŠ SNP, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková -  komisia MsZ finančná a majetková  odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková,  

                          Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

22. Návrh Doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Krompachy. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh Doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková -  komisia MsZ finančná a majetková  odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Poslankyňa Kozlová – bola už predložená správa NKÚ zameraná na kontrolu Financovania 

regionálneho školstva v meste Krompachy? 

Primátorka mesta  – správa bola dnes doručená, ale nebola prerokovaná. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

                Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

23. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti Základnej školy na 

Maurerovej ulici za účelom zriadenia detských jasieľ. 

 

Mgr. Slavomíra Kašická, riaditeľka ZŠ s MŠ Maurerova ulica, predložila písomný návrh 

Podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti Základnej školy na Maurerovej ulici 

za účelom zriadenia detských jasieľ, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Jendruch  – koľko je detí nahlásených do jasieľ. 

Primátorka mesta – škola nie je zriaďovateľom jaslí, preto sú predložené podmienky             

na prenájom jaslí. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, zisťoval sa  predbežný záujem, 

zatiaľ je  žiadosti 5, ale určite sa  prihlási viac. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

               Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 7/E.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

24. Diskusia.  

 

Poslanec Hojstrič - zistil, že je absencia redaktorov na zasadnutiach mestského 

zastupiteľstva.  Sú už nejaké návrhy na ocenenie  pri príležitosti Dni mesta. Nový most ku 

gymnáziu je  dosť nízko, je tam skok. Došlo už nejaké stanovisko z ministerstva hospodárstva 

ohľadom Lavatonu? 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS, je to v poriadku, čo sa týka mosta, 

je tam spád, je to správne. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu navrhuje dvoch občanov mesta. 

Poslankyňa Dzimková – vyslovila poďakovanie za humanitárnu zbierku. 

Poslanec Stana – sa informoval, ako je to s cyklotrasou Za Hurou. 

Poslankyňa Mičeková – je už niekto určený na vedenie kroniky mesta? 

Poslanec Jendruch  – pani Grondželová súhlasí, že bude viesť kroniku mesta. 

Poslanec Puchala – vyslovil spokojnosť s prijatím bodu rokovania Vysporiadanie finančných  

prostriedkov bytovým domom. Nie je potrebné prehodnotiť členov dozorných rád  

v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta?  

Primátorka mesta  – prehodnotiť členov v dozorných radách je  v kompetencii poslancov 

MsZ. Sme v Oblastnej  organizácii  CR, možné je podanie v MAS-ke /Miestna akčná skupina/ 

na realizáciu cyklotrasy.  
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25. Záver 
 

Primátorka mesta pozvala prítomných na akciu Medzinárodné majstrovstvá vo varení 

a jedení halušiek pri hoteli Plejsy, ktoré sa uskutočnia 27. júna 2015. V sobotu 20. júna 2015 

sa uskutoční II. ročník memoriálu MUDr. Jána Latkaniča vo futbale. Poďakovala sa 

prítomným za účasť na dnešnom 7. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

a rokovanie ukončila. 

 

 

V Krompachoch  17. júna  2015 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

            

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    prednostka MsÚ               primátorka mesta       

 

 

 

 

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

 

    Slávka ŠMIDOVÁ,    poslankyňa MsZ 

    Oľga   DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ 

 

     

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 


