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Zápisnica 
zo spoločného zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie  

a komisie pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

 konaného dňa 18.02.2016 

 

Prítomní:  Ing. Eva Derdáková, predseda  komisie, poslanec MsZ 

   Ing. Beáta Ďurmanová , člen komisie  

   Ing. Alena Ontková, člen komisie  

       

Ospravedlnení:   Ing. Lívia Kozlová, podpredseda komisie  

   Ing. Alžbeta Perháčová, člen komisie  

Mgr. Dávid Šoltés, člen komisie  

   Ján Pribičko, člen komisie  

 

Za mestský úrad: Ing. Iveta Rušinová- primátorka mesta 

   Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta 

   Ing. Erika Balážová – vedúca OMaRR 

   Ing. Ján Ivančo – vedúci OOSaSV        

Program: 

          

1. Otvorenie, 

2. Posúdenie založenia združenia miest a obcí za účelom úpravy komunálneho 

odpadu a posúdenie úveru pre opravu miestnych komunikácií 
3. Posúdenie investičného zámeru a prenájmu pozemku - Ing. Ján Mních,  

4. Rôzne: a) úver na opravu miestnych komunikácií 

             b) návrh VZN o organizácií referenda mesta Krompachy 

5. Záver. 

 

K bodu č. 1: Otvorenie  

Spoločné zasadnutie komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a 

ochranu prírody a komisie FaMK otvorili spoločne podpredseda komisie pre výstavbu,  ÚP, ŽP 

a OP Stanislav Barbuš a predsedkyňa komisie FaMK Ing. Eva Derdákova, privítali prítomných  

a pristúpili k prerokovaniu bodov programu spoločného zasadnutia komisií. 

K bodu č. 2.: Posúdenie založenia združenia miest a obcí za účelom úpravy  

                       komunálneho odpadu_________________________________  
a) Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy, podrobne oboznámila členov komisie 

s návrhom na  založenie združenia miest a obcí „Ekospiš združenie obcí“, s návrhom 

zmluvy, stanov a s návrhom uznesenia MsZ. Vysvetlila plánovaný systém triedenia KO. 

Účelom je úprava komunálneho odpadu (ďalej KO) a tým zníženie finančných nákladov na 

likvidáciu a uloženie KO. Umiestnenie triediacej linky je uvažované 

v bývalých  priestoroch SC v Hincovciach. Výzva za účelom spracovania KO bude 

vypísaná v II-III/2016. V združení budú zastúpené mestá Krompachy, Spišské Vlachy, 

Spišské Podhradie a obec Hincovce. Investícia bude do 4 mil. € s 5% spoluúčasťou. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia odporúča MsZ Krompachy schváliť založenie združenia „Ekospiš združenie obcí“ za 

účelom úpravy komunálneho odpadu. 

Hlasovanie: Prítomní: 3   Za: 3      Proti: 0 Zdržal sa: 0  
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K bodu č. 3: Posúdenie investičného zámeru a prenájmu pozemku - Ing. Ján Mních,  

                     Banská ul.____________________________________________________ 

 

Ing. Anna Čupajová podrobne oboznámila členov komisie s investičným zámerom 

a žiadosťou o prenájom pozemku Ing. Jána Mnícha na  Banskej ul. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia prehodnotila investičný zámer a žiadosť o prenájom pozemku Ing. Jána Mnícha na  

Banskej ul. S predloženým návrhom investičného zámeru a s prenájmom pozemku nesúhlasí 

z estetických a technických dôvodov. 

Hlasovanie: Prítomní: 3   Za: 3      Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4: Rôzne: 

 

a) Návrh na vzatie úveru na opravy miestnych komunikácií  

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy, podrobne oboznámila členov komisie 

s návrhom finančného úveru pre mesto Krompachy vo výške 200 tis. €. Finančné prostriedky 

budú účelovo určené na opravy miestnych komunikácií v Krompachoch vzhľadom na ich 

nevyhovujúci technický stav.  Ing. Derdáková navrhla zvýšiť úverový rámec na 500 tis. €. 

Výška úroku je mimoriadne priaznivá, chodníky a cesty v meste potrebujú a používajú všetci 

občania.  Žiadala, aby zo zvýšeného úverového rámca boli vybudované chodníky a parkoviská 

pri zdravotnom stredisku na Štúrovej ul.. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia odporúča MsZ Krompachy schváliť úver pre mesto Krompachy na opravy miestnych 

komunikácii, a to vo výške 500 tis. € vzhľadom na výhodný úrok a zlý stav MK. 

Hlasovanie: Prítomní: 3  Za: 3   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

b) Návrh VZN o organizácií referenda mesta Krompachy  

     Ing. Ján Ivančo podrobne oboznámila členov komisie s návrhom VZN o organizácii 

referenda mesta Krompachy. 

 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ Krompachy schváliť návrh VZN o organizácii 

referenda mesta Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní: 3  Za: 3       Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5: Záver 

Podpredseda komisie pre výstavbu,  ÚP, ŽP a OP Stanislav Barbuš a predsedkyňa 

komisie FaMK Ing. Eva Derdáková spoločne s p. primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou 

poďakovali  prítomným členom komisií za účasť a zasadnutie ukončili. 

 

Zapísala: Silvia Karolčíková, zapisovateľka komisie    

V Krompachoch, dňa 18.02.2016 

 

 

  

     Ing. Eva Derdáková  

        predseda komisie 


