ZÁPISNICA
z 24. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa
1. marca 2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie.

15.05 hod.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 24. zasadania mestského
zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta,
zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnili sa poslanci MsZ Marián
HOJSTRIČ a Eva DERDÁKOVÁ .
Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.
Poslankyňa Mičeková – predložila poslanecký návrh doplniť bod – Návrh na odvolanie Ing.
Františka Piatnicu z redakčnej rady Krompašského spravodajcu.
Za takto upravený program rokovania boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ
Program rokovania:
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Návrh na odvolanie a menovanie člena DR Mestské lesy Krompachy s.r.o.
5. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny BHMK s.r.o. Krompachy.
6. Návrh na odvolanie člena redakčnej rady Krompašského spravodajcu.
7. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
15.10 hod.
Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov
zápisnice poslancov MsZ Stanislava BARBUŠA a Líviu KOZLOVÚ.
3. Voľba návrhovej komisie.
15.14 hod.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Igor
JENDRUCH, členovia – Ján ZAHURANEC a Marta MIČEKOVÁ.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
Stana, Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neboli Derdáková a Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 24/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
4. Návrh na odvolanie a menovanie člena DR Mestské lesy Krompachy s.r.o.

15.17 hod.

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odvolanie a menovanie člena dozornej rady
Mestské lesy Krompachy s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. Poslanec Stana požiadal
o uvoľnenie z funkcie člena dozorne rady z dôvodu, že je zamestnancom štátnej služby, ako
príslušník policajného zboru SR nemôže vykonávať túto funkciu. Žiadosť pána poslanca je
prílohou tejto zápisnice.
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Poslankyňa Kozlová predložila poslanecký návrh:
1. berie na vedomie žiadosť poslanca Matúša Stanu.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
Stana, Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neboli Derdáková a Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 24/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
2. schvaľuje zrušenie návrhu pre valné zhromaždenie spoločnosti ML za člena DR spoločnosti
ML Krompachy s.r.o. poslanca Matúša Stanu.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
Stana, Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neboli Derdáková a Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 24/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zrušenie návrhu).
3. schvaľuje pre VZ spoločnosti ML Krompachy s.r.o. za člena DR ML Krompachy s.r.o.
poslanca MsZ Igora Jendrucha.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
Stana, Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neboli Derdáková a Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 24/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Poslanec Barbuš- predložil poslanecký návrh, vzdať sa poslaneckej odmeny za dnešné
zasadnutie MsZ.
Poslanec Jendruch predložil poslanecký návrh, darovať niekomu finančné prostriedky za
dnešné rokovanie.
Poslanec Barbuš – v rozpočte na tento rok sú plánované odmeny na základe schválených
zasadaní mestského zastupiteľstva.
Poslanec Jendruch stiahol svoj poslanecký návrh.
Za predložený poslanecký návrh poslanca Barbuša boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ
Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch, Stana, Barbuš,
Šmidová.
MsZ prijalo uznesenie č. 24/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
5. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny BHMK s.r.o. Krompachy.

15.35 hod.

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zmenu Zakladateľskej listiny BHMK s.r.o.
Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
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Poslanec Puchala – nevidí dôvod meniť zakladateľskú listinu, nie je záujem kontrolovať
spoločnosť so 100% účasťou mesta? Ak by sa v BHMK pracovalo dobre, nemusela by byť
dozorná rada. Čo do budúcna s BHMK, hlavnou činnosťou ja správa bytov, spravujú sa len
mestské byty?
Poslankyňa Mičeková – je problém zo strany poslancov, nie je záujem pracovať v dozornej
rade. Ak by neboli poslanci, kto by bol ochotný pracovať?
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, v predloženom materiáli nie je uvedený dôvod
prečo by malo dôjsť k zmene zakladateľskej listiny a to v časti, že dôjde k zrušeniu dozornej
rady v spoločnosti BHMK, mala byť predložená písomná dôvodová správa. Áno, zo zákona je
to možné – obchodný zákonník. Dovolí si upozorniť, zo zákona ako aj zakladateľskej listiny
vyplýva, aké dôležité je postavenie dozornej rady a jej pôsobnosť. To, že nikto z poslancov
nejaví v tomto čase záujem byť členom dozornej rady, nevidí, že by to bolo hlavným dôvodom
na jej zrušenie. Podmienkou zo zákona je, že počet členov je minimálne 3. V zakladateľskej
listine sa neuvádza, že členom musí byť poslanec. Členov dozornej rady v zmysle zákona,
následne podľa zakladateľskej listiny volí a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade, že
dozorná rada sa zruší, všetko bude len a len na valnom zhromaždení, v tomto prípade na
primátorke mesta. Ospravedlnila sa, keď použila zriaďovacia listina, má byť zakladateľská
listina.
Primátorka mesta – privítala by, ak by niekto pracoval v dozornej rade. Kompetencia patrí
MsZ, ak mestské zastupiteľstvo nesúhlasí so zrušením dozornej rady, na aprílovom zasadaní
MsZ je potrebné predložiť návrh. Patová situácia je už 2 roky, dozorná rada sa vzdala,
z poslancov MsZ nikto nechce pracovať v dozornej rade, preto je predložený tento návrh.
Konateľ je jediný zamestnanec a jeho plat je 0,00 €. Mesto nemá spravovanie bytov vo svojej
činnosti, nemáme na to zriadenú živnosť. Niekomu by sa muselo platiť za správu. Šetrí sa na
mzde zamestnancov a z ušetrených finančných prostriedkov sa vyplácajú podlžnosti voči
obytným blokom.
Poslanec Puchala – nevidí problém, aby existovala dozorná rada. Nedôslednosť bola zo strany
bývalých konateľov. Dozorná rada má byť prizvaná na rokovanie s valným zhromaždením. On
ako osoba nemôže byť členom dozornej rady, keďže je správcom obytného bloku, bolo by to
v rozpore podľa zakladateľskej listiny.
Hlavná kontrolórka – je na poslancoch MsZ, ako sa rozhodnú. V dozornej rade nemusia byť
len poslanci.
Primátorka mesta – ak sa navrhne dozorná rada, návrh na zrušenie dozornej rady sa môže
stiahnuť. Členovia sa vzdali členstva v dozornej rade, je to v rozpore s tým, čo je v obchodnom
registri.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
:0
zdržal sa : 2 – Ontko, Barbuš,
proti
: 8 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Puchala, Zahuranec, Jendruch, Stana, Šmidová.
Neboli Derdáková a Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 24/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).
Poslanec Puchala – odporúčal zloženie dozornej rady – zastúpenie za mesto, verejnosť
a z radov poslancov MsZ.
6. Návrh na odvolanie člena redakčnej rady Krompašského spravodajcu.

15.45 hod.

Poslankyňa Mičeková predložila ústny návrh na odvolanie člena redakčnej rady Ing. Františka
Piatnicu na základe vlastnej žiadosti.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
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Stana, Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neboli Derdáková a Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 24/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).
20. Záver.

15.47 hod.

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 24. zasadaní Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.

V Krompachoch 1. marca 2017
Zapísala : Anna ČECHOVÁ

Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

OVEROVATELIA:
Lívia KOZLOVÁ, poslankyňa MsZ
Stanislav BARBUŠ, poslanec MsZ
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