Zápisnica z 3. zasadania MsZ v Krompachoch,
konaného dňa 28. decembra 2018 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ing. Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta, otvoril 3. zasadanie mestského
zastupiteľstva v Krompachoch a viedol rokovanie MsZ. Privítal poslancov MsZ, zástupcov
spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo
uznášania schopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli
poslanci MsZ Oľga DZIMKOVÁ a Lívia KOZLOVÁ. Ospravedlnil primátorku mesta Ing.
Ivetu RUŠINOVÚ a poslanca MsZ Mariána HOJSTRIČA.
Zástupca primátorky mesta predložil návrh programu dnešného rokovania. Za predložený
návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ.
Program rokovania:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Interpelácie poslancov MsZ.
Návrh rozpočtových opatrení.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/NZ-EKOVER
s.r.o.
7. Voľba podpredsedu a členov komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a pre
vybavovanie sťažností na volebné obdobie 2018-2022.
8. Záver.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

13.09 hod.

Zástupca primátorky mesta určil za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za
overovateľov zápisnice poslancov MsZ Branislava BOCANA a Stanislava FARKAŠA.
3. Voľba návrhovej komisie.

13.10 hod.

Zástupca primátorky mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
predseda: Slávka ŠMIDOVÁ, členovia: Ľuboš ONTKO a Matúš STANA.
Z prítomných 8 poslancov MsZ:
za : 8 - Derdáková, Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák.
zdržal sa : 0
proti : 0
v miestnosti neboli poslankyňa Dzimková, Kozlová
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
4. Interpelácie poslancov MsZ.

13.12 hod.

Poslankyňa Derdáková – boli zmenené názvy niektorých ulíc v meste. Sú otázky, či sú platné
doklady, alebo je potrebné ich vymeniť. Potrebné je to prekonzultovať a informovať občanov.
Od tejto chvíle sa rokovania zúčastnila aj poslankyňa Oľga Dzimková.
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5. Návrh rozpočtových opatrení.

13.15 hod.

Zástupca primátorky mesta predložil písomné návrhy rozpočtových opatrení, ktoré sú
prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – rozpočet nie je ako trhací kalendár. Podpisom sa potvrdzuje finančná
kontrola, ak nie je krytie v rozpočte, ako sa môže podpísať objednávka. Porušuje sa zákon
o rozpočtových pravidlách. Ako funguje základná finančná kontrola.
Ing. Erika Balážová - vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, je pravdou, že
primátorke mesta v máji 2018 boli zobraté kompetencie, preto každé rozpočtové opatrenie je
predkladané mestskému zastupiteľstvu. Prekročenie niektorých položiek nastalo v novembri
a decembri 2018.
Poslankyňa Derdáková – ako môže nastať prekročenie, rozpočet schválilo MsZ. Môžu sa ale
stať mimoriadne udalosti, ale ako môže byť prekročený, zmeny v rozpočte sa môžu nastať,
preto sa RO schvaľuje dopredu a nie dozadu, pretože sa porušuje zákon o rozpočtových
pravidlách, dodatočne prispôsobujeme rozpočet čerpaniu.
Anna Nemčíková - prednostka MsÚ, sú okolnosti, že je potrebné riešiť havarijné situácie,
operatívne vyriešenie problému, nemôžme čakať na rokovanie MsZ. Je to znevažujúce, že
primátorka má len takto oklieštené kompetencie do výšky len 3500 eur.
Poslankyňa Derdáková – rozpočet schvaľuje MsZ, nedosiahneme to, o čo sa snažíme,
primátorka mesta si z rozpočtu urobí čo chce. Oklieštené kompetencie primátorky je potrebné
riešiť spoločným konsenzom. Ako môžem v novembri prekročiť rozpočet, keď nie je krytie Ak
nie je krytie nemôžem vystaviť objednávku. Prosí o názor hlavnú kontrolórku.
Ing. Mária Tomašová - hlavná kontrolórka, zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy hovorí, že zmysle uvedeného zákona je možné prostriedky použiť len na
účely, ktoré boli v rozpočte schválené a kryté. Oddelenia si mali sledovať jednotlivé kapitoly,
položky už pri zadávaní objednávky bolo potrebné uviesť, že nie je krytie v rozpočte. o 12 000
eur. Kto berie zodpovednosť za plnenie rozpočtu?. Ak boli finančné prostriedky v rozpočte na
hrane, ide k vyčerpaniu, avízuje, aby sa urobila zmena, malo sa urobiť rozpočtové opatrenie
dopredu, aby bolo krytie v rozpočte a následne vyhotoviť objednávku. Teda pri základnej
finančnej kontrole zamestnanec zodpovedný za to si to sleduje a keď zistí, že finančné
prostriedky nestačia, nie je kryté, nepodpíše, a avízuje, aby sa urobilo rozpočtové opatrenie. Až
tak sa vystaví objednávka. Je jedno, či by primátorka mala 3 300 alebo 5 000 € oprávnenie na
schválenie rozpočtového opatrenia, treba, aby si to každý sledoval, aby nedošlo k prekročeniu
finančných prostriedkov schválených v rozpočte a upozorniť na to. Robiť v zmysle zákona. Ide
o procedurálny proces, aby bol zákon dodržaný. Ťažko sa vyjadriť, nevie, čo je v
predkladanom materiáli, teraz predložený.
Od tejto chvíle sa rokovania zúčastnila aj poslankyňa Lívia Kozlová.
Rozpočtové opatrenie č. 53.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Derdáková, Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová,
Dzimková.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 54.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
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za : 10 - Derdáková, Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová,
Dzimková.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 55.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Derdáková, Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová,
Dzimková.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 56.
Poslankyňa Derdáková - chýba formálnosť a to podpisy. Je o tom informovaná pani
primátorka?
Prednostka MsÚ – nemá problém podpísať a pani primátorka vie o všetkých RO informovaná.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 9 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 57.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 9 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 58.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 9 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 59.
Poslankyňa Derdáková – platí zmluva so spoločnosťou Ekover s.r.o., prečo je zmena
rozpočtu o 12 000 eur. Kto berie zodpovednosť za plnenie rozpočtu? Dáme kompetencie
primátorke mesta a môže si robiť čo chce a nie čo chcú poslanci MsZ.
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Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS – auto MsÚ je pokazené, odvoz sa
zabezpečoval spoločnosťou Ekover s.r.o..
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 9 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 60.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 9 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 61.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková,
Derdáková.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 62.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková,
Derdáková.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 63.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 9 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 64.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 9 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
4

nehlasoval: Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 65.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková,
Derdáková.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval: Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 66.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 9 - Stana, Šmidová, Ontko. Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 67.
Poslankyňa Derdáková – byty sú v správe BHMK o tom, že v položke je málo finančných
prostriedkov sa vedelo až v novembri? Nevedeli sme, že sú voľné byty? Nemôže za to dvíhať
ruku. Určite sú už faktúry uhradené, porušuje sa zákon. Ako prebehla základná finančná
kontrola, veď my tu dvíhame ruky za porušenie zákona.
Ing. Balážová – mesačne sa robí hospodárenie, preverovalo sa prečo sa táto položka prekročila.
Schválený je programový rozpočet, ktorý nie je prekročený. Skutočne bolo zistené až
v novembri, že položka je prekročená.
Hlavná kontrolórka – schválený programový rozpočet je jedno, ale je potrebné sledovať aj
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Ručné a strojné čistenie mesta sa nerobilo len
v novembri. Vybavenie nábytkom v kanceláriách, je za to, aby sa potupne nábytok vymieňal,
ale musí byť to kryté v rozpočte, ale nebol dodržaný postup. Základná finančná kontrola a RO
sa urobilo len proforma.
Poslankyňa Derdáková – ak sa programový rozpočet neprekročil, prečo predkladajú
rozpočtové opatrenia.
Poslanec Ontko – chce, aby bolo všetko v rámci zákona, keď hlasuje za, porušuje zákon?
Hlavná kontrolórka - nehovorí ako hlasovať, je to na rozhodnutí poslanca. Zamestnanci by
mali kapitoly sledovať a upozorniť primátorku mesta na prekročenie. Je to chyba všetkých,
ktorí to urobili. V budúcnosti urobiť zmenu rozpočtového opatrenia včas.
Ing. Balážová – sú operatívne záležitosti, ktoré je nutné urobiť.
Poslankyňa Derdáková – nesúhlasí s tým, lebo až 28.12.2018 sa dozvieme, aká je situácia.
Rozpočet sa na konci roka prispôsobuje k tomu, ako sa to už urobilo. Nestotožňuje sa s tým.
Zvykli sme si ako je, tak bude.
Poslanec Stana – hasíme, čo na konci roka treba, ak by to malo byť, ako to má byť, tak koľko
máme mimoriadnych zastupiteľstiev?
Poslankyňa Derdáková – keď neschválime rozpočtové opatrenie, je porušenie zákona, ak sa
schváli tiež sa poruší zákon.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
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za : 8 - Stana, Šmidová, Ontko. Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 2 - Derdáková , Bocan.
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 68.
Poslankyňa Derdáková – žiadala o podrobnejšie vyjadrenie k zbernému dvoru.
Ing. Balážová - Ekover s.r.o. prevádzkuje objekt, mokrá štiepka sa nedá využiť, kupujeme ju,
za ktorú sa fakturuje raz ročne a faktúra bola doručená až v decembri. Vykurovanie je veľmi
náročné. Počíta sa so zakúpením sušičky.
Hlavná kontrolórka – objednávka bola daná skôr, aj práce boli vykonané. Čo ideme urobiť,
aby to bolo kryté v rozpočte. Už v lete mal p. Ondáš prekročený rozpočet a nemal ďalšie krytie
v rozpočte.
Poslankyňa Derdáková – dá sa podnet na prokuratúru, uznesenia sa zrušia a čo ďalej. Poruší
sa zákon a nič. Rešpektujme zákon o rozpočtových pravidlách.
Ing. Balážová – schvaľovala sa kúpa na Trangusovej ulici za 75 000,-- €, bolo krytie
v rozpočte?
Poslankyňa Derdáková – primátorka mesta uznesenie nemala podpísať.
Zástupca primátorky mesta – rozpočet na rok 2018 bol schvaľovaný v roku 2017. Noví
poslanci MsZ sa k tomu ťažko môžu vyjadrovať. Pri tvorbe nového rozpočtu sa stanovia
pravidlá. Bude zvolané pracovné stretnutie poslancov MsZ, primátorky mesta a zamestnancov
k tvorbe rozpočtu mesta na rok 2019.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 7 - Stana, Šmidová, Bocan, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 3 - Derdáková , Farkaš, Ontko.
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 69.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 8 - Stana, Šmidová, Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 2 - Derdáková , Ontko.
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 70.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 8 - Stana, Šmidová, Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 2 - Derdáková , Ontko.
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 71.
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Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 8 - Stana, Šmidová, Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 2 - Derdáková , Ontko.
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 72.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 8 - Stana, Šmidová, Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 2 - Derdáková , Ontko.
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 73.
Poslankyňa Derdáková – hlavnej kontrolórke a zástupcovi primátorky mesta bola v roku 2017
schválená odmena, ktorá bola realizovaná v roku 2018 z rozpočtu mesta na rok 2018.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 3 - Dubiňák, Dzimková, Stana.
zdržal sa : 7 - Derdáková , Ontko, Farkaš, Šmidová, Bocan, Kozlová, Ďorko.
proti : 0
nehlasoval: Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel.
Rozpočtové opatrenie č. 74.
Poslankyňa Derdáková – dohoda uzatvorená v decembri 2018 a bola vyplatená?
Ing. Balážová - bola už vyplatená.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 7 - Stana, , Bocan, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková, Šmidová.
zdržal sa : 3 - Derdáková , Ontko, Farkaš.
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Rozpočtové opatrenie č. 75.
Poslankyňa Derdáková - stavebný úrad je len pre Krompachy?
Ing. Balážová - áno, spoločný stavebný úrad bol koncom roka 2016 bol zrušený.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 8 - Stana, Šmidová, Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková.
zdržal sa : 2 - Derdáková , Ontko.
proti : 0
nehlasoval Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Hlavná kontrolórka – dodržiavať zákon o rozpočtových pravidlách, nedodržanie
ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, použitie
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prostriedkov nad rámec oprávnenia, je porušenie finančnej disciplíny. Všetci dávajme pozor,
nerobiť proforma.
Poslankyňa Kozlová – upozorňuje sa, že na ekonomickom oddelení je nedostatok ľudí
a nerovnomerné rozdelenie práce.
Hlavná kontrolórka – súhlasí, je to pravda, hovorilo sa o tom. Ale nemôžeme v týchto
prípadoch hovoriť, že je to vinou len ekonomického oddelenia, sú faktúry aj z iných oddelení.
Poslanec Stana – za porušenie zákona hrozí sankcia?
Hlavná kontrolórka – za porušenie finančnej disciplíny áno, ukladá to zákon.
Zástupca primátorky mesta – uskutoční sa stretnutie kompetentných pri príprave zostavenia
rozpočtu na rok 2019.
6. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/NZ-EKOVER s.r.o.
14.30 hod.
Zástupca primátorky mesta predložil písomný dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov č. 7/2013/NZ-EKOVER s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Kozlová – nie je možnosť tretej osobe dať do následného podnájmu priestory.
Žiada predložiť zoznam podnájomníkov na Maurerovej 51 a aké ceny sú. Na základe čoho sa
prenajímajú priestory tretej osobe?
Ing. Balážová – citovala zmluvu, že táto možnosť je. Nech mesto prenajíma priestory
samostatne
Poslankyňa Kozlová – napriek tomu chce zoznam a ceny.
Poslankyňa Derdáková – ak Ekover nepotrebuje priestory, môžeme ich prenajímať my. Je to
v poriadku, ak prenajmeme celú budovu?
Ing. Balážová - zmluva bola schválená v roku 2013. Prenájom priestorov tretej osobe,
prenajíma takto aj nemocnica aj Termokomplex. Nech mesto prenajíma priestory samostatne
vo všetkých prípadoch.
Hlavná kontrolórka – nemocnica prenajíma tiež tretím osobám, ale určitú finančnú čiastku
poskytuje z tohto prenájmu mestu. Termokomplex má regulovanú cenu.
Poslankyňa Derdáková – áno, ale so súhlasom prenajímateľa, vyjadruje sa k tomu MsZ alebo
primátorka? Potrebné vypracovať nový návrh zmluvy, za regulárnych podmienok a aby mesto
malo z toho príjem. Nech mesto prenajíma zvyšné priestory samostatne.
Ing. Balážová - ak nebude schválený dodatok od 1.1. 2019 budú užívať priestory bez zmluvy?
Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh v znení: schvaľujeme dodatok k
nájomnej zmluve, úprava čl. 2, ods. 1 bude termín na dobu určitú do 28. 2. 2019.
Za poslanecký návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ, nehlasoval Jendruch.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Stana, Šmidová, Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková, Derdáková,
Ontko.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje v zmysle
poslaneckého návrhu poslankyne Derdákovej).
7. Voľba podpredsedu a členov komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a pre
vybavovanie sťažností na volebné obdobie 2018-2022.
14.40 hod.
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Zástupca primátorky mesta predložil poslanecký návrh na voľbu podpredsedu komisie na
ochranu verejného záujmu pre vybavovanie sťažnosti na volebné obdobie 2018-2022. Navrhol
poslankyňu MsZ Líviu Kozlovú.
Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ, nehlasoval Jendruch. Návrh prešiel.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Stana, Šmidová, Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková, Derdáková,
Ontko.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
Zástupca primátorky mesta predložil poslanecký návrh na voľbu členov komisie na ochranu
verejného záujmu pre vybavovanie sťažnosti na volebné obdobie 2018-2022. Za členov komisie
navrhol poslancov MsZ Mariána Hojstriča, Radovana Ďorka, Evu Derdákovú a Matúša Stanu.
Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ, nehlasoval Jendruch. Návrh prešiel.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Stana, Šmidová, Bocan, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Kozlová, Dzimková, Derdáková,
Ontko.
zdržal sa : 0
proti : 0
nehlasoval : Jendruch
MsZ prijalo uznesenie č. 3/A.3 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
Stanislav Barbuš, asistent primátorky doplnil, že v komisii musí byť zastúpenie z každého
hnutia a za nezávislých kandidátov, nezávislí po jednom. Podpredseda komisie je zároveň
predsedom inventarizačnej komisie v CO sklade.
Poslanec Jendruch – upozornil poslancov MsZ, že do 31.3.2019 je potrebné predložiť
majetkové priznanie za rok 2018. Novozvolení poslanci MsZ musia predložiť majetkové
priznanie do 6. 1. 2019 za rok 2017.
8. Záver.

14.50 hod.

Zástupca primátorky mesta – poďakoval sa prítomným za aktívnu účasť na dnešnom
rokovaní a zároveň zablahoželal do Nového roku 2019 veľa zdravia, osobných a pracovných
úspechov a 3. rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.
V Krompachoch 28. decembra 2018
Zapísala : Anna Čechová

Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Dárius DUBIŇÁK
zástupca primátorky mesta

OVEROVATELIA:
Branislav BOCAN, poslanec MsZ
Stanislav FARKAŠ, poslanec MsZ
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