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ZÁPISNICA 
z 38. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

20. februára 2018  vo veľkej zasadačke Mestského úradu   Krompachoch. 
 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 38. riadne zasadanie mestského zastupiteľstva, 

na ktorom privítala prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a občanov mesta. 

Konštatovala, na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 5 poslancov mestského 

zastupiteľstva. Primátorka mesta – prečítala ospravedlnených poslancov MsZ: Stanislav 

Barbuš, PaedDr. Slávka Šmidová, Mgr. Marta Mičeková, Bc. Matúš Stana, MUDr. Marián 

Hojstrič. Po 15 minútovej čakacej dobe bolo prítomných tiež len 5 poslancov. Vzhľadom 

k tomu, že MsZ nebolo schopné rokovať a uznášať sa z dôvodu nízkej účasti poslancov, na 

základe vzájomnej dohody medzi prítomnými poslancami, primátorkou mesta, hlavnou 

kontrolórkou a prednostkou MsÚ  primátorka mesta vyhlásila, že 38. zasadnutie MsZ sa nekoná 

z dôvodu nenaplnenia zákonnej povinnosti a to – v zmysle ustanovenia § 12 ods. 7 zákona 

o obecnom zriadení v platnom znení  „Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé 

rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.“  

V súlade s ust. § 12 ods.7 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení cit: „Ak  obecné 

zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.“ 

Na základe vyššie uvedeného  nové 39. zasadnutie MsZ bude dňa 6. marca 2018 (utorok) 

o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krompachoch, s tým istým 

programom. Primátorka mesta zároveň žiada poslancov mestského zastupiteľstva upraviť si 

svoj program tak, aby sa mohlo uskutočniť zasadnutie MsZ v určenom termíne, t.j. 6.3.2018 

o 13.00 hodine. 

Na záver primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

Prítomní: 

Primátorka mesta:  Ing. Iveta Rušinová 

Hlavná kontrolórka:   Ing. Mária Tomašová 

Prednostka MsÚ:   Anna Nemčíková 

Poslanci:   Oľga Dzimková, Ing. Ľuboš Ontko, Ing. Eva Derdáková,  

    Ing. Lívia Kozlová, Vladimír Puchala 

Ostatní prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Začiatok zasadania:  13:00 hod. 

Ukončenie zasadania:  13:20 hod. 

 

V Krompachoch  20. februára 2018 

Zapísala : Mgr. Jozefína Šimoňáková  

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    prednostka MsÚ                       primátorka mesta       


