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ZÁPISNICA 
zo 40. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

19. marca 2018  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

1. Otvorenie           

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 40. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 7 poslancov mestského zastupiteľstva, 

svoju neúčasť ospravedlnili poslanci Vladimír Puchala, Igor Jendruch a Bc. Matúš Stana. 

V miestnosti neboli poslanci Eva Derdáková a Marián Hojstrič.  

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Kozlová predložila poslanecký návrh doplniť v programe v bode rôzne bod 8.1: 

Dohoda so spoločnosťou SEZ a.s. Krompachy a bod 8.2: Rozpočtové opatrenie č. 8. 

Za predložený poslanecký návrh boli 5 poslanci – Kozlová, Dzimková, Ontko, Šmidová 

Barbuš. Zdržali sa hlasovania poslanci Mičeková a Zahuranec.  

Návrh prešiel. 

Za takto upravený program rokovania MsZ boli všetci 7 prítomní  poslanci MsZ. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Interpelácie poslancov MsZ 

5. Schválenie realizácie stavby Rekonštrukcia MŠ na ulici SNP Krompachy 

6. Rozpočtové opatrenia č. 6 a č. 7 

7. Schválenie žiadosti o FP na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

        

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

    

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Mgr. Jozefínu ŠIMOŇÁKOVÚ a za 

overovateľov zápisnice poslancov Oľgu DZIMKOVÚ a Ing. Ľuboša ONTKA.   

                                                                 

3. Voľba návrhovej komisie 

        

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Ing. Lívia 

KOZLOVÁ, členovia Mgr. Marta MIČEKOVÁ a Ing. Ján ZAHURANEC. 

Z prítomných  7 poslancov  MsZ boli: 

za      : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Mičeková, Barbuš, Kozlová. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 40/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ 

Do rokovacej miestnosti vošiel poslanec Hojstrič.  

5. Schválenie realizácie stavby Rekonštrukcia MŠ na ulici SNP Krompachy 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na odsúhlasenie realizácie stavby 

Rekonštrukcia MŠ na ulici SNP Krompachy, ktorý je prílohou zápisnice. 

Primátorka mesta - predkladáme Vám to preto, že nemáme v tohto ročnom rozpočte 

rozpočtovanú čiastku 230 838,68 EUR. Vysvetlím aj dôvod prečo. Lehota výstavby na 

prístavbu a rekonštrukciu budovy MŠ na ul. SNP bola stanovená na 20 mesiacov. Keďže súťaž 

prebehla, v súťaži bola lehota výstavby upravená víťazom na 160 dní. Z toho vyplýva, že stavba 

by bola ukončená v tomto roku 2018. Problém je, že zmluvu, ktorá bola daná v súťaži, nie je 

možné meniť, musí byť podpísaná v takom znení, aký bol víťazný návrh. Celkový rozpočet na 

realizáciu stavby je 762 038,68 EUR, z toho 531 200 EUR predstavuje dotácia a celkové 

náklady mesta na spolufinancovanie projektu sú vo výške 257 398,68 EUR. Sú dve možnosti  

a preto Vás chcem páni poslanci a panie poslankyne požiadať, aby ste rozhodli, akým spôsobom 

budeme ďalej postupovať. Či budeme realizovať túto stavbu (musíme zabezpečiť vlastné 

zdroje), alebo druhá možnosť - vrátiť finančný príspevok, ktorý sme získali z eurofondov.  

Poslanec Hojstrič – bol by možno aj hriech pre budúce generácie, nevyužiť túto dotáciu, ktorú 

teraz máme. Bol by som proti tomu ak by sme v tomto projekte nepokračovali ďalej. Za rok 

bude musieť byť jeden ročník predškolskej dochádzky, preto sa bojím, že aj to nám bude málo 

o 2-3 roky podľa demografického vývoja v našom meste. Ja sa jednoznačne prikláňam, aby sme 

išli do tohto projektu a hľadali finančné zdroje. Prešiel tento materiál finančnou komisiu? 

Primátorka mesta – neprešiel tento materiál finančnou komisiou, nakoľko len minulý týždeň 

sme sa dozvedeli výsledky súťaže a ostali sme zarazení z lehoty výstavby. Podmienky zmluvy 

sa už nedajú meniť, bolo to navrhnuté v súťaži obstarávateľom. 

Poslankyňa Kozlová -  myslím si, že pokiaľ je toľko finančných prostriedkov z európskej únie 

na tento projekt, nebolo by to vhodné, aby sme ich nevyužili. Som za, aby sme do tohto projektu 

išli. Nie je možnosť rokovať s víťazom súťaže o dobe splatnosti faktúry? 

Primátorka mesta – my máme v zmluve lehotu splatnosti faktúry 60 dní, zmluva sa musí 

podpísať v takom znení, ako bola vysúťažená, nie je možné robiť žiadne zmeny v zmluve.  

Poslankyňa Kozlová -  na pokrytie vlastných zdrojov na tento projekt môže mesto požiadať aj 

o úver, nakoľko sú teraz úvery pre mestá a obce veľmi výhodné. Aká je teraz úverová 

zaťaženosť mesta?  

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka - úverová zaťaženosť mesta je okolo 16%, presná 

informácia bude pri záverečnom účte mesta. 

Poslanec Zahuranec – stavebná firma - je schopná zabezpečiť výstavbu do toho termínu? Ako 

máme podpísanú zmluvu? Súhlasím s názorom mojich kolegov. Som za, aby sme do tohto 

projektu išli. Môže sa stať, že viackrát už nedostaneme finančné prostriedky na takúto stavbu. 

Primátorka mesta – zmluvu ešte nemáme podpísanú. Práve dodávateľ predložil tento termín 

výstavby do zmluvy, preto som si Vás poslancov zvolala, aby ste sa vyjadrili ešte pred 

podpisom zmluvy. 
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Z prítomných 8 poslancov  MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 40/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (súhlasí). 

 

Z prítomných 8 poslancov  MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 40/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

6. Rozpočtové opatrenia č. 6 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 6, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie č. 6 sa týka navýšenia rozpočtu o čiastku 5 000 EUR na 

krytú plaváreň. Je potrebné opraviť filtre na detskom bazéne, v súčasnosti prebieha na krytej 

plavárni výmena a oprava obkladov a práce s tým súvisiace.  

 

Z prítomných 8 poslancov  MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 40/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenia č. 7 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č.7, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie č. 7 sa týka navýšenia rozpočtu o čiastku 3 000 EUR na 

opravu a zakúpenie nových lavičiek v časti Hlavná ul. stred a zakúpenie jednoduchej 

autobusovej zastávky v časti oproti železničnej stanici Krompachy ako je budova Mestskej 

polície.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 40/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Schválenie žiadosti o FP na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh schválenia žiadosti o FP na podporu rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Súvisí to s rozpočtom, 

chceme požiadať ÚPSVaR o príspevok na mzdy pre štyroch pracovníkov (upratovačky) na 

prevádzku krytej plavárni po dobu šiestich mesiacoch.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za   : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Barbuš, Kozlová  

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 40/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Rôzne 

8.1.Dohoda so spoločnosťou SEZ a.s. Krompachy 

Poslankyňa Kozlová - predložila písomný návrh dohody so spoločnosťou SEZ a.s. 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Dôvodová správa je v tom istom znení ako to 

bolo predložené v decembrovom mestskom zastupiteľstve s malou úpravou. Je tam zmena tá, 

že nie je to už Dohoda o urovnaní, ale je to len Dohoda. V tejto konkrétnej dohode boli zmeny 

upravené v bod 2.2. – mám informáciu, že táto dohoda bola upravená zo strany SEZu a následne 

prerokovaná s právnou kanceláriou mesta. 

Primátorka mesta – musím Vás usmerniť, ale s právnou kanceláriou mesta nebola zmena 

Dohody vôbec prerokovaná, to znamená, materiál, ktorý si p. poslankyňa zaslala zástupcovi p. 

Barbušovi, pretože sa ma prišiel na to opýtať. Zo SEZu som bola informovaná, že tieto dve 

právne kancelárie budú medzi sebou komunikovať a pripravia taký návrh, ktorý bude podľa 

Vašich požiadaviek. Bohužiaľ nedošlo k žiadnej komunikácii s našou právnou kanceláriou, 

ktorá zastupuje mesto. Požiadala som pani Papcunovú, aby mi preposlala tie materiály, ktoré 

im preposlal právnik z ich právnej kancelárie. Následne som ich preposlala nášmu právnikovi 

doktorovi Puchallovi, prečítam Vám potom jeho stanovisko. Upozorňujem, že v bode 2.2. 

nedošlo k žiadnej zmene, ale došlo k zmene v bode 3.2.. Zmenil sa názov, nie je „Dohoda 

o urovnaní“, ale Dohoda. Doplnil sa bod 3.2., že táto  dohoda sa spravuje zákonmi SR, 

ustanovením a § 585 OZ. Citujem z Občianskeho zákonníka „ Dohodou o urovnaní môžu 

účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou má byť medzi 

účastníkmi upravené všetky práva sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať“. 

Právna kancelária SEZu doplnila dohodu o urovnaní do textu nižšie. Dohoda o urovnaní je 

štandardná dohoda uzákonená občianskym zákonníkom. Dohody alebo zmluvy sa riadia 

obsahom a nie názvom. Do obsahu sa dostalo to, čo bolo vypustené z názvu. 

Poslankyňa Kozlová – ja nie som právnička a spolieham sa na to čo povedia právnici. 

Konzultovala som aj s nezávislými právnikmi, aj s krajskou sudkyňou a od začiatku mám na to 

svoj názor, ten meniť nebudem a budem aj tak hlasovať. 

Primátorka mesta – v prvom rade, máme právnu kanceláriu. Právna kancelária zastupuje  

mesto, háji naše záujmy. Na všetkých sporoch, ktoré boli, nemám pochybnosti, aby táto právna 

kancelária konala zle. Doktor Puchalla, ktorý tu bol a ktorý nás zastupuje, je v predstavenstve 

advokátskej komory, je to veľmi skúsený právnik. Takto ste upravili dohodu s právnikmi, ktorí 

zastupujú protistranu, nie mesto, ale nevadí.  

Poslankyňa Kozlová – je táto dohoda odkonzultovaná s právnikom mesta aj s právnikom 

protistrany? 

Primátorka mesta – táto dohoda nebola odkonzultovaná tak, ako sme sa dohodli. Právnici 

medzi sebou nekonzultovali, až na pokyn, keď som si túto dohodu vyžiadala zo strany SEZu 

a preposlala ju nášmu právnikovi. Jedná sa o hájenie záujmov nášho mesta. Preto teraz Vám 

prečítam stanovisko nášho právnika doktora Puchallu: „Naša advokátska kancelária nikdy 

nekonštatovala, že SEZom žalovaná pohľadávka je neoprávneným príjmom, ako sa to uvádza 

v dokumente „ Návrh na uznesenie“ a v dokumente Návrh rozpočtového opatrenia“. Preto 

zásadne nesúhlasím s tým, aby v týchto dokumentoch bola formulácia, že uvedené malo byť 

konzultované s právnou kanceláriou mesta. Táto pohľadávka je podľa nášho názoru spornou 

a takto bola vždy aj z našej strany označovaná. Vyhlásenia takéhoto typu totiž podľa nášho 

názoru iba zhoršujú našu pozíciu v spore. Je nevyhnutné upozorniť na to, že podpisom tejto 
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dohody budú urovnané aj všetky ostatné sporné pohľadávky, teda aj pohľadávky mesta voči 

SEZu, ktorých časť bola uplatnená ako kompenzačná námietka v súdnom konaní“. 

Zástupca primátorky Barbuš – dávam poslanecký návrh na úpravu dohody, ako navrhol náš 

právnik. V dokumente Dohoda na strane 1 doplniť (sa dohodli na nasledovnom), na strane 2 

v bode 2.2 doplniť (vrátane príslušenstva a trov konania). 

Poslankyňa Kozlová – ja obhajujem záujmy mesta, taktiež aj záujmy občanov nášho mesta.  

Poslankyňa Mičeková – od začiatku som za to, aby o tejto veci rozhodol súd a preto sa 

nezúčastním hlasovania. 

Hlavná kontrolórka mesta Ing. Tomašová – o tomto bode programu som sa dozvedela až 

dnes tesne pred zasadnutím. Z materiálov, ktoré mi boli zaslané p. zástupcom, ak som to 

správne pochopila, tak len mesto zaplatí SEZu čiastku v sume 84 000 EUR. Chcela by som 

povedať k tomu len toľko, na základe nášho právnika doktora Puchallu, ktorý tu bol 6.3.2018 

na rokovaní MsZ, sú dve pohľadávky – pohľadávka SEZu voči mestu a pohľadávka mesta voči 

SEZu. Ani právnik sa nevedel vyjadriť, ako by dopadla na súde jedna alebo druhá z týchto 

pohľadávok. Pred sebou mám Zmluvu o spolupráci a zaujal ma bod 8.1. riešenie sporov 

„Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa  zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou, sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami 

a vzájomnou dohodou“.  Bod 8.2. „V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté 

s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia mimosúdne ani do 30 dní 

odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu 

na vecne a miestne príslušnom súde.“ Moja otázka znie: Boli jednania so SEZom a ak boli, ako 

boli ukončené, a ak boli, prečo nebolo o tom informované mestské zastupiteľstvo? Pani 

audítorka nám vysvetlila, že záväzok voči SEZu na nájomné je neoprávnené obohatenie  sa, 

takže neviem prečo sa to nevyplatilo skôr ako SEZ podal žalobu.  

Primátorka mesta – ja už neviem, čo mám k tomu všetkému povedať. Pani poslanci veľmi 

dobre viete aká bola genéza od roku 2014. Ja už nemám síl, vypisovali sme toľko súťaží, ku 

všetkému ste boli informovaní na zastupiteľstvách. Na niektorých zastupiteľstvách boli 

prítomní aj p. riaditeľ Smaržík, p. Tőrok. P. audítorka sa vyjadrovala len k účtovníctvu, ako je 

pohľadávka zaúčtovaná. Opätovne Vás upozorňujem na stanovisko právneho zástupcu mesta 

doktora Puchallu, ktorý bol tu a vysvetlil Vám prečo je vlastne spor. Zmluva o spolupráci stále 

platí, ak chceme uzavrieť zmier, musíte odsúhlasiť dohodu alebo dohodu o urovnaní. Doktor 

Puchalla Vám vysvetlil, nie je to neoprávnená pohľadávka, ale sporná. Preto Vám opätovne 

prečítam stanovisko nášho právneho zástupcu mesta doktora Puchallu, ktorý nie je právnym 

zástupcom primátorky, ale mesta: „ Naša advokátska kancelária nikdy nekonštatovala, že 

SEZom žalovaná pohľadávka je neoprávneným príjmom, ako sa to uvádza v dokumente „ Návrh 

na uznesenie“ a v dokumente Návrh rozpočtového opatrenia“. Preto zásadne nesúhlasím s tým, 

aby v týchto dokumentoch bola formulácia, že uvedené malo byť konzultované s právnou 

kanceláriou mesta. Táto pohľadávka je podľa nášho názoru spornou a takto bola vždy aj z našej 

strany označovaná. Vyhlásenia takéhoto typu totiž podľa nášho názoru iba zhoršujú našu 

pozíciu v spore. Je nevyhnutné upozorniť na to, že podpisom tejto dohody budú urovnané aj 

všetky ostatné sporné pohľadávky, teda aj pohľadávky mesta voči SEZu, ktorých časť bola 

uplatnená ako kompenzačná námietka v súdnom konaní“. 

Ďalej chcem uviesť, že ešte nebol postavený ani priemyselný park a už bola podaná žaloba 

SEZu na súde. Priemyselný park sme ukončili koncom roku 2014 a žaloba bola podaná v apríli 

2014. Už neviem ako a čo mám vysvetľovať. Do toho priemyselného parku ja osobne som nešla 

všetkými desiatimi, ale bola tu vôľa poslancov a vôľa ľudí nášho mesta, aby sme priemyselný 

park stavali. Odsúhlasila sa zmluva o spolupráci, išli sme do toho, keď som už bola poverená 

poslancami, išla som a robila som tak ako som najlepšie vedela a stále počúvam k tomu 

výhrady. Pre toto mesto pri realizácií stavby priemyselného parku som osobne ušetrila čiastku 
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359 000 Eur, ktoré žiadal dodávateľ ako naviac práce, ktoré naozaj vykonal. Už nemám síl sa 

k tomu viac vyjadrovať.  

Hlavná kontrolórka mesta Ing. Tomašová – minule právnik povedal, rovnako sporná je 

pohľadávka SEZu voči mestu, ako aj pohľadávka mesta voči SEZu. Aj mne je to veľmi ľúto. 

SEZ mal možnosť sa prihlásiť do súťaže a neurobil to. Iní sa prihlásili, odišli, je tu zas ďalší. 

Čiastka 84 000 Eur prišla na účet v roku 2011. Ide im o to, aby dostali tu čiastku späť. Ak by 

sme tu čiastku vrátili skôr, možno by sme predišli žalobe, ktorá je dnes na súde.  

Primátorka mesta – osobne som oslovila SEZ, nie len aby sa prihlásili do súťaže, ale boli aj 

rokovania o nájme so SEZom. Vôbec ani do teraz som nepochybovala o tom či zmluva 

o spolupráci je platná. Naťahuje sa to už toľké roky, my nevieme aké rozhodnutie vynesie súd. 

Jednoducho je k tomu vedený súdny spor, ktorý podal SEZ na Okresný súd Spišská Nová Ves. 

Buď tento súdny spor uzatvoríme dohodou o urovnaní, alebo pokračujeme ďalej v súdnom 

spore. Výsledok ale nie je istý, pretože o platnosti zmluvy môže rozhodnúť len súd. Ak tento 

spor prehráme, môžu vzniknúť takéto penále, že týmto mestom to poriadne otrasie. Treba 

zvážiť pani poslanci, čo je pre nás výhodnejšie. Opätovne Vás však upozorňujem na stanovisko 

doktora Puchallu: „Je nevyhnutné upozorniť na to, že podpisom tejto dohody budú urovnané aj 

všetky ostatné sporné pohľadávky, teda aj pohľadávky mesta voči SEZu, (ktoré sú medzi 

stranami tiež sporné a ktoré sú podľa podkladov dodaných z mesta v sume cca. 480.000 Eur), 

ktorých časť bola uplatnená ako kompenzačná námietka v súdnom konaní“. Je potrebné si 

uvedomiť fakt, že touto dohodou sa urovnajú všetky spory a obojstranné pohľadávky. Ale môže 

to na súde dopadnúť akokoľvek.  

Poslanec Hojstrič – súhlasím s hlavnou kontrolórkou, keby sme to uzatvorili dávnejšie, 

nemuseli sme tu mať hodiny súdnych pojednávaní, našich zastupiteľstiev, mohlo to byť 

vyrovnané jednou finančnou transakciou. Môžeme sa súdiť ďalej, ale v priemyselnom parku 

máme nového investora, môže to mať dopad aj na neho. Ozaj nikto nevie koľko nás bude stáť 

tento súdny spor, má v tom pravdu pani primátorka. V apríli 2018 je súdne pojednávanie, prečo 

mesto odročilo pojednávanie, prečo sa na pojednávaní nezúčastní? 

Primátorka mesta – nikdy sme to nemohli zaplatiť jednou finančnou transakciou, lebo bola 

podpísaná zmluva a zmluva stále platí, dovtedy pokiaľ ju nezrušia obidve strany. Bez 

rozhodnutia súdu, alebo ukončením zmluvného vzťahu sa to nedá uhradiť. Mesto nebolo 

pozvané na pojednávanie, pozvanie na pojednávanie dostal právny zástupca mesta doktor 

Puchalla, keďže má dve pojednávania v jeden deň, z toho jedno trestné pojednávanie 

v Michalovciach, na ktorom sa musí zúčastniť, preto požiadal o odročenie pojednávanie naše.  

 

Poslanecký návrh zástupcu primátorky mesta Stanislava Barbuša (úprava Dohody) 

 

Z prítomných 7 poslancov MsZ boli: 

za      : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa Mičeková. 

 

Z prítomných 7 poslancov MsZ boli: 

za      : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa Mičeková. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 40/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje - návrh Dohody je 

prílohou uznesenia so zapracovanými zmenami podľa poslaneckého návrhu Stanislava 

Barbuša). 

Z prítomných 7 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 40/D.1. – viď pripojené pri zápisnici (žiada) 

8.2. Rozpočtové opatrenie č. 8 

 

Poslankyňa Kozlová - predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č.8, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Nakoľko sme v predchádzajúcom bode uznesením ukončili platnosť zmluvy 

o spolupráci so spoločnosťou SEZ a.s. Krompachy, je potrebné vysporiadať čiastku 84.713,14 

Eur. Žiadam doplniť do rozpočtu novú položku.  

Primátorka mesta – stanovisko právnej kancelárie – keďže rozpočtové opatrenie č.8 hovorí 

o vrátenie neoprávneného príjmu na spolufinancovanie HPP spoločnosťou SEZ a.s. 

Krompachy, po konzultácií s audítorkou, právnou kanceláriou SEZu a právnou kanceláriou 

mesta Krompachy, tak advokátska kancelária doktora Puchallu konštatuje: „ Naša advokátska 

kancelária nikdy nekonštatovala, že SEZom žalovaná pohľadávka je neoprávneným príjmom, 

ako sa to uvádza v dokumente „ Návrh na uznesenie“ a v dokumente „Návrh rozpočtového 

opatrenia“. Preto zásadne nesúhlasím s tým aby v týchto dokumentoch bola formulácia, že 

uvedené malo byť konzultované s právnou kanceláriou mesta ( ak sa týmto myslí naša 

advokátska kancelária). Táto pohľadávka je podľa nášho názoru spornou a takto bola vždy aj 

z našej strany označovaná. Vyhlásenia takéhoto typu (že ide o neoprávnený príjem) totiž podľa 

nášho názoru iba zhoršujú našu pozíciu v spore, nakoľko aj vyhlásenia p. auditorky 

z predchádzajúceho zastupiteľstva už protistrana používa vo vyjadrení adresovanom súdu, 

ktoré nám bolo dnes doručené. 

Je nevyhnutné upozorniť na to, že podpisom tejto dohody budú urovnané aj všetky ostatné 

sporné pohľadávky, teda aj pohľadávky mesta voči SEZu, (ktoré sú medzi stranami tiež sporné 

a ktoré sú podľa podkladov dodaných z mesta v sume cca. 480.000 Eur), ktorých časť bola 

uplatnená ako kompenzačná námietka v súdnom konaní“. 

My nemôžme konštatovať v našom uznesení, že je to neoprávnená pohľadávka keď sa stále 

vedie súdny spor, pohľadávka je sporná, o tom či je oprávnená alebo neoprávnená rozhodne 

súd.  

 

Z prítomných 7 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 40/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje)  

Pani primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 40/C.5. nepodpísala. 

9. Diskusia  

10. Záver 
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Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 40. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. Zaželala všetkým príjemné prežitie 

Veľkonočných sviatkov. 

 

V Krompachoch  19.  marca 2018 

Zapísala : Mgr. Jozefína ŠIMOŇÁKOVÁ   

  

 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ                     primátorka mesta       

      

 

 

 

 

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

Oľga Dzimková, poslankyňa MsZ 

Ing. Ľuboš Ontko,  poslanec MsZ 

 


