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ZÁPISNICA 
z 28. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

28. júna 2017 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

           13.06 hod. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 28.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ,  zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, 

zamestnancov mesta, občanov mesta a riaditeľky miestnych základných škôl. Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva. 

Ospravedlnení – MUDr. Hojstrič. 

V miestnosti nebol – Jendruch a Ing. Zahuranec. 

 

Primátorka mesta Krompachy predložila návrh programu dnešného rokovania. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Majetkové návrhy. 

6. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2016 (SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy, PVS a.s. Poprad, PO 

WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o., 

BHMK s.r.o.) 

7. Doplnok č. 20 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

informácia. 

8. Informácia o výsledku kontrol. 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na 2. polrok 

2017. 

10. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŚ SNP. 

11. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy 

– návrh. 

12. Informácia o výsledku výberového konania do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Maurerova. 

13. Návrh na čerpanie rezervného fondu. 

14. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 17, 18. 

15. Dohoda o urovnaní – SEZ Krompachy a.s. 

16. Doplnenie plánu investícií na rok 2017. 

17. Súhlas vlastníka s realizáciou projektu „Vybudovanie pracoviska Centrálneho príjmu 

nemocnica Krompachy spol. s.r.o.“ 

18. Rôzne  

19. Diskusia  

20. Záver 

 

Poslankyňa Derdáková dala poslanecký návrh na zmenu programu rokovania dnešného 

mestského zastupiteľstva:  

Bod č. 14 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17 
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Bod. č. 15 ostáva 

Bod č. 16 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18 

Následne posunúť číslovanie ďalších bodov programu. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Barbuš, Ontko, Dzimková, 

Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková, Kozlová, Derdáková. Návrh prešiel. 

Poslankyňa Kozlová dala poslanecký návrh na doplnenie programu 28. zasadania MsZ 

v Krompachoch. V bode č. 18 Rôzne doplniť - Návrh na vyplatenie odmien poslancom 

Mestského zastupiteľstva za 1. polrok 2017. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Barbuš, Ontko, Dzimková, 

Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková, Kozlová, Derdáková. Návrh prešiel. 

 

Za takto upravený program boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     13.09 hod. 

 

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Mgr. Luciu ĎORKOVÚ a za 

overovateľov zápisnice poslancov Ing. Ľuboša ONTKA a Oľgu DZIMKOVÚ. 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie       13.10 hod. 

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

KOZLOVÁ, členovia – Bc. Matúš STANA a Vladimír PUCHALA. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za  : 9 – Barbuš, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková, Kozlová, 

Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/A.1 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

 

4. Interpelácie poslancov        13.11 hod. 

 

V miestnosti poslanec Zahuranec. 

Poslankyňa Mičeková – koľkí záujemcovia boli oslovení ohľadom tlače Krompašského 

spravodajcu, kto to vyhral, či bude naďalej vychádzať farebná verzia periodika a aká bola 

cenová ponuka záujemcov. 

Primátorka mesta – boli predložené tri cenové ponuky, vyhralo reklamné štúdio Moon, ale 

cenovo sa momentálne nevie vyjadriť. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – Moon dal takú ponuku ako Vanoku v prvej etape. 

V cenových ponukách boli minimálne rozdiely. Ohľadom cenovej ponuky bola oslovená ešte 

jedna firma zo Spišskej Novej Vsi, ale tá cenovú ponuku nepredložila. Krompašský spravodajca 



 

3 
 

bude naďalej vychádzať vo farebnej verzii a koľko bude príspevkov, toľko bude strán. Grafiku 

bude robiť Moon. 

Poslankyňa Mičeková – ľudia z Lorencovej ul. sa sťažujú, že majú hlodavce v chodbe. 

Neplánuje mesto s celoplošnou deratizáciou? 

Primátorka mesta – celoplošná deratizácia nebude, lebo nemáme v rozpočte financie. Každý 

bytový dom si musí zabezpečiť deratizáciu samostatne.  Môžeme rozmiestniť otravu aj okolo 

potoka, ale tam sú aj kačky. 

Poslanec Barbuš – a taktiež sa tam voľne pohybujú psy.  

Poslankyňa Derdáková –  predložila interpeláciu z predchádzajúceho MsZ. Zároveň 

predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017, ktorý sa bude týkať kontroly 

výdavkov na reprezentačné výdavky, propagáciu mesta a kultúrne služby za obdobie 2016 a I. 

polrok 2017 – s osobitným zreteľom na výdavky na 1. reprezentačný ples.  

Riešila hmotnú núdzu a VZN, ktoré je zverejnené na webe mesta je podľa starého zákona, 

poprosila by, sa na to pozrieť.  

Poslanec Stana – v parku je zvýšený počet detí a chodcov. Z parku na Lorencovu 7 je spravený 

prechod pre chodcov. Je možné, aby boli na danom mieste umiestnené retardéry, príp. aby boli 

vyhotovené asfaltové retardéry. 

Primátorka mesta – peniaze na cesty v tomto roku nemáme. V rozpočte je iba 5 000 € na 

opravu výtlkov. Treba narozpočtovať financie na budúci rok. Rozpočet je veľmi napätý. 

Občania keď vidia, že sa niekde robia chodníky a cesty, tak rozprávajú, kde je ešte potrebná 

rekonštrukcia ciest. Asfalt je veľmi drahý. Na budúci rok treba uviesť do rozpočtu viac peňazí. 

Tento rok sa opravia len výtlky, aj to neviem, či bude dostatok peňazí na výtlky. Ide to 

z bežných výdavkov, sú to opravy. Čo sa týka retardérov, treba oboznámiť dopravný 

inšpektorát, ktorý veľmi nerád vydáva povolenia. 

Poslanec Stana – stačili by len asfaltové retardéry ako na ul. Štúrova. 

Poslanec Barbuš – ak sa zavrie štátna cesta, tak automaticky je za štátnu cestu považovaná ul. 

Lorencova, preto dopravný inšpektorát nebude súhlasiť s umiestnením retardérov. 

 

5. Majetkové návrhy        13.23 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ -  predložila písomný návrh majetkových návrhov, ktoré 

sú prílohou tejto zápisnice a navrhla, aby sa rokovalo len do bodu 5.5 – Prenájom pozemku na 

Hornádskej ulici v Krompachoch spoločnosti SEZ Krompachy a.s. ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetkového a regionálneho rozvoja – pred konaním MsZ 

nám bola doručená námietka zo spoločnosti HASMAs.r.o., ktorí nesúhlasia s prenájmom 

pozemku spoločnosti SEZ Krompachy a.s. Námietku dostali všetci poslanci tesne pred 

rokovaním MsZ.  

Poslankyňa Derdáková – podala poslanecký návrh, aby bol bod 5.5 stiahnutý  

z dnešného rokovania MsZ. 

Poslanec Puchala – máme tu predstaviteľov Hasmy s.r.o.  chcel by počuť,  aká je ich pohnútka, 

čo ich ohrozuje atď. 

p. Mikula, riaditeľ spoločnosti – pokiaľ MsZ odsúhlasí 84 m2 na prenájom cesty SEZ 

Krompachy a.s., bude tam jednosmerná cesta a my ak sa budeme chcieť vracať späť, resp. ak 

by sa tam stala havária, museli by sme sa presunúť cez inú cestu, kde je ťarcha, čím by sme 

porušili zákon. Preto navrhujeme, aby sa s prenájmom pozemku počkalo. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ za poslanecký návrh: Barbuš, Derdáková, Kozlová, 

Mičeková, Puchala, Zahuranec, Stana, Šmidová, Dzimková, Ontko. Návrh prešiel. 

 

 

5.1 Zámer prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome na ulici SNP 1 

v Krompachoch 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložia písomný návrh zámeru prenájmu nebytového 

priestoru v bytovom dome na ulici SNP 1 v Krompachoch p. Uličnej a p. Pavľákovej, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Puchala – máme tu podnikateľskú komisiu a myslí si, že by bolo na mieste, ak sa 

k tomuto materiálu vyjadrí aj podnikateľská komisia. Chcel by osobne nahliadnuť do zmluvy 

o nájme. 

Primátorka mesta – áno, všetky zmluvy budú zverejnené na webe, resp. u Ing. Balážovej. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Zahuranec, Stana, 

Šmidová, Dzimková, Ontko 

Zdržal sa  : 0 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.1 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje zámer 

a spôsob prenájmu nebytového priestoru). 

 

 

5.2 Zámer predaja budovy súp. č. 346 na Trangusovej ulici v Krompachoch (Mestské lesy) 

vrátane priľahlého pozemku 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh zámeru predaja budovy súp. 

č. 346 na Trangusovej ulici v Krompachoch vrátane priľahlého pozemku, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice, Mestské lesy tieto priestory nevyužívajú v plnom rozsahu, už sa o tom hovorilo aj na 

MsZ. 

Poslankyňa Derdáková – nech dá stanovisko pán riaditeľ spol. Metských lesov. 

Ing. Sajdák, riaditeľ Mestských lesov – ako povedala p. prednostka , budova má 100 m2 a my 

kancelárie využívame na 50 m2, budova potrebuje nejakú rekonštrukciu. Mestské lesy nemajú 

šancu to potiahnuť, ďalší súvis – nevysporiadaný pozemok. 

Poslankyňa Derdáková – túto skutočnosť preberali aj na finančnej a majetkovej komisii. 

Komisia odporúča predaj budovy a navrhuje, aby zatiaľ využívali priestory v dome                         

p. Novotnej. 

Primátorka mesta – môže byť, ale pri p. Novotnej by nemali kde parkovať nákladné autá. 

Poslankyňa Kozlová – je tam parkovisko pri štadióne. 

Ing, Sajdák, riaditeľ Mestských lesov – využili by priestory požiarnej zbrojnice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Zahuranec, Stana, 

Šmidová, Dzimková, Ontko 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.2 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 
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zámer a spôsob predaja budovy súp. č. 346 na Trangusovej ul. v Krompachoch) 

 

5.3 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 11 v Dome kultúry 

v Krompachoch. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh podmienok obchodnej 

verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

prenájom nebytového priestoru č. 11 v Dome kultúry v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. Mesto tieto priestory nepotrebuje, chce vyhlásiť novú verejnú súťaž.  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za   : 10 – Barbuš, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Zahuranec, Stana, 

Šmidová, Ontko, Dzimková 

Zdržal sa  : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.3 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže) 

 

 

5.4 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 17 v bytovom dome súp. č. 796 na 

Maurerovej ul. č. 23 v Krompachoch 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh podmienok obchodnej 

verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

predaj bytu č. 17 v bytovom dome súp. . 796 na Maurerovej ul. č. 23 v Krompachoch. 

Poslanec Puchala – prečo nebol vyhotovený znalecký posudok, lebo podľa neho je stanovená 

cena privysoká. 

Poslankyňa Derdáková – rozoberali to aj na finančnej a majetkovej komisii, a navrhli, aby 

bola vyvolávacia cena 15 000 € a potom sa uvidí čo ďalej. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Zahuranec, Stana, 

Šmidová, Ontko, Dzimková 

Zdržal sa  : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.4 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže) 

 

5.5 Prenájom pozemku na Hornádskej ulici v Krompachoch spoločnosti SEZ Krompachy 

a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Bod programu stiahnutý z rokovania. 
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5.6 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – stolová 

vŕtačka OPTI B24H. 

 

5.7 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – stĺpová 

vŕtačka B30BS Vario 

 

5.8 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – pásová píla 

na kov S130 GH. 

 

5.9 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – ručné pákové 

tabuĺové nožnice NTP 1000/2,5J 

 

5.10 podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – hrotový 

sústruh D320x630. 

 

5.11 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – univerzálna 

vŕtačka – fréza MF 4 Vario. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomné návrhy na podmienky obchodných 

verejných súťaží na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

predaj prebytočného hnuteľného majetku - stolová vŕtačka OPTI B24H, stĺpová vŕtačka B30BS 

Vario, pásová píla na kov S130 GH, ručné pákové tabuĺové nožnice NTP 1000/2,5J, hrotový 

sústruh D320x630, fréza MF 4 Vario. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za                 : 10 – Barbuš, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Zahuranec, Stana, 

Šmidová, Ontko, Dzimková 

Zdržal sa             : 0 

Proti                     : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č.28/B.6, č. 28/B.7, č. 28/B.8, č. 28/B.9, č. 28/B.10, č. 

28/B.11 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na 

predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného 

majetku) 

 

5.12 Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. formou obchodnej verejnej 

súťaže.  

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh na predaj akcií spoločnosti 

Prima banka Slovensko a.s. formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za                         : 7 – Barbuš, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Kozlová 

Zdržal sa               : 1 – Ontko 
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Proti                      : 2 – Derdáková, Mičeková   

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.12 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje predaj 

akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.) 

 

 

5.13 Zámer predaja pozemku na ulici Dolina v Krompachoch. 

V miestnosti Jendruch. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh zámeru predaja pozemku na 

ulici Dolina v Krompachoch. 

Poslankyňa Derdáková  - má obavy, že ak sa odsúhlasí predaj, znova tam bude postavený 

most, ktorý narobil niekoľko problémov. Je proti schváleniu návrhu. 

Poslanec Barbuš – komisia prerokovala návrh p. Mižigára a vyvodila, že vlastníci sú dvaja 

a pozemok odkupuje len jeden. V budúcnosti môže dôjsť k susedským sporom, komisia 

neodporúča predať jednému vlastníkovi, ale všetkým spoluvlastníkom.  

Poslankyňa Derdáková – ako mali riešený prístup k domom, keď sa povoľovali stavby?  

Primátorka mesta – v roku 2008 boli povodne, most spadol preto, lebo nemali povolenie od 

vodohospodárskeho toku, podmylo ho a spadol. Existuje ešte jeden most, pri p. Bertovej a tento 

most je vo vlastníctve p. Masaryka. Problém nastáva pri prechode k domu. Z druhej strany je 

pravda, že je potrebné porozmýšľať, aby sa predal pozemok obom vlastníkom. Nevie, ako bola 

povolená stavba, ale keď videla povolenie stavby p. Bertovej, tak sa odvolávali na ten 

predchádzajúci most. V roku 20008 nechýbalo veľa a bolo by podmylo obidva rodinné domy. 

Robili sa rôzne opatrenia, aby sa nepodmyli domy. 

Poslanec Puchala – pozemok je potrebné predať, pretože p. Mižigár si zaslúži, aby mal 

seriózny prístup a to, či mu dotyčný povolí prechod je už druhá vec. 

Poslanec Barbuš – nikto nie je proti predaju, len môžu vzniknúť susedské problémy. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Mičeková, Kozlová, Puchala, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, 

Dzimková, Jendruch 

Zdržal sa  : 0 

Proti  : 1 – Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.13 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje zámer 

predaja pozemku na ul. Dolina v Krompachoch)  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 0 

Zdržal sa  : 3 – Jendruch, Kozlová, Puchala 

Proti  : 8 – Barbuš, Derdáková, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, 

Dzimková 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 0 

Zdržal sa  : 2 – Jendruch, Kozlová 
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Proti   : 9 – Barbuš, Derdáková, Mičeková, Puchala, Zahuranec, Stana, Šmidová, 

Dzimková, Ontko 

 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 0 

Zdržal sa  : 2 – Jendruch, Puchala 

Proti  : 9 – Barbuš, Derdáková, Mičeková, Kozlová, Zahuranec, Stana, Šmidová, 

Ontko, Dzimková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.1 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje 

spôsob predaja majetku) 

 

 

5.14 Predaj pozemku pod garážou na Poštovej ulici v Krompachoch  Richardovi 

Mišelnickému, bytom Hlavná 32, 053 42 Krompachy. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh na predaj pozemku pod 

garážou na Poštovej ulici v Krompachoch p. Mišelnickému. 

Poslanec Stana – garáže sa pred tým postavili na čierno? 

Primátorka mesta – je množstvo takých garáži, ale niekedy sa mestské pozemky nemohli 

predávať, pretože niekedy občan nemohol nadobudnúť majetok. Občanom sa dali pozemky len 

do užívania a tak sú postavené rodinné domy a garáže. Po revolúcii sa dávali do poriadku 

jednotlivé pozemky, formou kúpy.  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Zahuranec, Stana, 

Šmidová, Ontko, Dzimková, Jendruch 

Zdržal sa  : 0 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.14 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje predaj 

pozemku zastavaného garážou) 

 

 

5.15 Zámer prenájmu pozemku na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh zámeru prenájmu pozemku 

na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch. Pán Mazur požiadal mesto Krompachy o prenájom 

pozemku, aby mohol parkovať pred svojim domom. Chce dlhodobý prenájom od mesta 

Krompachy po dobu 10 rokov. 

Poslanec Barbuš – Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany 

prírody neodporúča tento pozemok prenajať, lebo sa jedná o vodnú plochu. Dnes sme sa tam 

boli pozrieť a  pozemok nie je prístupný ani zospodu, ani zvrchu. P. Mazur má trávnatú plochu    

20x20 m kde nie je nič a tam môže pokojne parkovať. 

Poslanec Ontko – keď komisia neodporúča prenajať pozemok, má s ním mesto nejaký plán? 
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Primátorka mesta – to je potok, je to koryto potoka. 

Poslanec Barbuš – a ak sa potok vyleje, budeme mu potom platiť škodu? 

Poslankyňa Derdáková – je vôbec možné vodnú plochu prenajať? 

Primátorka mesta – poprosila Ing. Balážovú, aby to vysvetlila. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – kontaktovala Okresný 

úrad v SNV, odbor životného prostredia a vydali stanovisko, že vodnú plochu nie je možné 

predať, ale prenajať áno, len sa musí ustrážiť účel využitia. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 0 

Zdržal sa  : 5 – Jendruch, Dzimková, Stana, Mičeková, Puchala 

Proti  : 6 – Barbuš, Derdáková, Kozlová, Zahuranec, Šmidová, Ontko 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.2 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje 

zámer prenájmu pozemku na ul. Kpt. Nálepku v Krompachoch) 

 

5.16 Kúpa pozemkov na Slovinskej ulici v Krompachoch od Ing. Františka Piatnicu, 

Banská 3, Krompachy. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh na kúpu pozemkov na 

Slovinskej ul. v Krompachoch od Ing. Františka Piatnicu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – zaoberali sme sa touto ponukou aj na finančnej komisii  

a navrhujeme MsZ v tejto chvíli nesúhlasiť s touto ponukou a počkať.  

Poslanec Zahuranec – potrebujeme ten pozemok alebo nie? 

Primátorka mesta – je to cesta. 

Poslanec Barbuš – je to cesta a staráme sa o to od kedy to existuje, včera sme to rozoberali aj 

na komisii a komisia výstavby navrhuje, aby sme to kúpili.  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, 

Ontko, Dzimková, Jendruch 

Zdržal sa  : 1 – Puchala 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.15 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Ing. Františkom 

Piatnicom) 

 

 

5.17 Zámer predaja pozemku na ulici Dolina v Krompachoch. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh zámeru predaja pozemku na 

ulici Dolina v Krompachoch p. Kopancovi, ktorý je súčasťou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – touto žiadosťou za zaoberala aj finančná a majetková komisia, ktorá 

navrhuje MsZ, schváliť kúpnu zmluvu.  
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Poslanec Zahuranec – treba tieto pozemku mestu alebo nie? 

Primátorka mesta – osobne je rada, že má niekto záujem o tieto pozemky. 

Poslanec Barbuš – komisia výstavby dospela k tomu, že odporúča predať tento pozemok 

z dôvodu, že to je záplavové pásmo. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Derdáková 

Zdržal sa  : 1 – Stana 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.16 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

zámer predaja a spôsob priameho predaja pozemku) 

  

 

6. Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2016          14.17 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomné návrhy správ o výsledku hospodárenia spoločností 

s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2016, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

6.1 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2016 – SKI Plejsy a.s. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh správy o výsledkoch hospodárenia spoločnosti 

SKI Plejsy a.s., ktorá je prílohou tejto zápisnice. Zároveň dodala, že konatelia spoločnosti sa 

neospravedlnili. Situácia na Plejsoch nie je ružová a predstavitelia rozmýšľajú s odpredajom 

majetku. V roku 2015 boli stratoví a v roku 2016 dosahujú zisk. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za                     : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala,   

                       Mičeková, Derdáková 

Zdržal sa        : 0 

Proti               : 0 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.1 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti SKI Plejsy a.s. za rok 2016) 

 

6.2 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2016 – EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy. 
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Primátorka mesta – predložila písomný návrh správy o výsledkoch hospodárenia spoločnosti 

EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Spoločnosť je v kladnom 

hospodárskom výsledku. 

Poslankyňa Derdáková –  doplnila, že jej ide o Dom smútku a vystúpi v diskusii. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za               : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

                    Mičeková, Derdáková 

Zdržal sa    : 0 

Proti           : 0 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.2 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti EKOVER s.r.o. za rok 2016) 

 

6.3 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2016 – PVS a.s. Poprad. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh správy o výsledkoch hospodárenia spoločnosti 

PVS a.s. Poprad. Spoločnosť vykazuje kladný hospodársky výsledok, ktorý je vyšší ako 

v predchádzajúcom roku. V tomto roku došlo k zmene predstavenstva, predsedom je p. Volný. 

Poslanec Puchala – pod PVS a,s, spadá aj kanalizačná sieť a zdroj potkanov je práve  

v kanáloch, nemôžeme požiadať PVS o deratizáciu? 

Primátorka mesta – pokúsi sa ich osloviť s touto požiadavkou. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za               : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

                   Mičeková, Derdáková 

Zdržal sa    : 0 

Proti           : 0 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.3 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti PVS a.s. za rok 2016) 

 

 

6.4 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2016 – PO WOPAX s.r.o. Krompachy. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh správy o výsledkoch spoločnosti PO WOPAX 

s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. Spoločnosť už dlhodobo pôsobí so záporným 

hospodárskym výsledkom.  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za                  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Mičeková, 

                     Puchala, Kozlová, Derdáková 
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Zdržal sa     : 0 

Proti            : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.4 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

správu o výsledku hospodárenia PO WOPAX s.r.o.) 

6.5 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2016 – KROMSAT  s.r.o. Krompachy. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh správy o výsledku hospodárenia spoločnosti 

KROMSAT s.r.o., Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Spoločnosť vykazuje kladný 

hospodársky výsledok. So spoločnosťou nie je žiadny problém. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za                   : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

                        Mičeková, Derdáková 

Zdržal sa        : 0 

Proti               : 0 

V miestnosti nie je poslankyňa Kozlová. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.5 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

správu o výsledku hospodárenia KROMSAT s.r.o.) 

 

 

6.6 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2016 – Termokomplex  s.r.o. Krompachy. 

Ing. Fonfara – predložil písomný návrh správy o výsledku hospodárenia spoločnosti 

Termokomplex s.r.o. Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Spoločnosť vykazuje 

kladný hospodársky výsledok. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za                       : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec,  

                            Puchala, Mičeková, Kozlová, Derdáková 

Zdržal sa            : 0 

Proti                   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.6 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

správu o výsledku hospodárenia Termokomplex s.r.o.) 

 

 

6.7 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2016 – Mestské lesy Krompachy s.r.o.. 

Ing. Sajdák, konateľ ML – predložil písomný návrh správy o výsledkoch hospodárenia 

spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o., ktorá je prílohou tejto zápisnici. V správe sa 

uvádza, že spoločnosť skončila s kladným hospodárskym výsledkom a tento rok tiež 

predpokladajú kladný výsledok. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za                 : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala,   

                     Mičeková, Kozlová, Derdáková 

Zdržal sa       : 0 

Proti              : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.7 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Krompchy s.r.o.) 

 

 

6.8 Správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy za rok 2016 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 

Mgr. Kurta, kontaľ spoločnosti – predložil písomný návrh správy o výsledku hospodárenia 

spoločnosti BHMK s.ro., ktorá je prílohu tejto zápisnice. Spoločnosť uvádza kladný 

hospodársky výsledok. 

Poslankyňa Derdáková – nepamätá si, či  uvádzali rozdelenie zisku. 

Poslanec Puchala – prebieha s BHMK nejaký súdny spor? 

Mgr. Kurta, konateľ BHMK – valné zhromaždenie bude v priebehu týždňa resp. dvoch. 

Došlo k mimosúdnym vyrovnaniam, okrem jedného bytového domu. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – máte záväzok voči mestu 118 580 € - je to 

z fondu rozvoja bývania, uvidí tieto peniaze mesto? 

Mgr. Kurta, konateľ BHMK – nie hneď, ale potom určite. 

Primátorka mesta – nemôže byť zvýhodňovaný jeden veriteľ pred druhým, postupne sa 

dlžoby splácajú. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za                     : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Puchala, 

                       Mičeková, Kozlová, Derdáková 

Zdržal sa        : 0 

Proti               : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.8 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

správu o výsledku hospodárenia BHMK s.r.o.) 

 

 

7. Doplnok č. 20 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

Informácia          14.33 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh Doplnku č. 20 k Organizačnému poriadku 

Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  Na oddelení výstavby 

a životného prostredia je viac o jedného referenta. Zároveň na tomto oddelení zvyšujeme 

úväzok  remeselníkov z 3 na 4. Požiadala poslancov, aby informovali ľudí o tom, že si majú 

kosiť pred domami a bytovými domami, pretože mesto nestíha kosiť. Niekedy boli aktivační 

pracovníci zruční a teraz nikto nevie kosiť s kosami. Máme problém získať pracovníkov na 
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aktivačné práce, ľudia sú povyhadzovaní z evidencie ÚPSVaR. Občania sa hnevajú a sťažujú 

a pritom si nekosia okolia domov. Chce poprosiť zástupcu Termokomplexu, aby si aj 

obchodníci poupratovali pred svojimi budovami, pretože nerešpektujú tento fakt. Na dverách 

nie sú napísaní zodpovední zamestnanci. Mesto asi pristúpi k radikálnejším prístupom a budú 

sa dávať pokuty. Treba ich upozorniť na to, aby mali zmluvy na separovaný zber. Rovno pred 

vchodom do Pokroku  sú pod schodmi nahádzane krabice. Niečo musíme začať robiť, poprosila,  

aby sa poslanci zastali nie len zamestnancov MsÚ, ale aj zamestnancov MsP. Ľudia vôbec 

neseparujú. 

Poslankyňa Derdáková – súhlasí s pani primátorkou, čo sa týka aktivačných pracovníkov, je 

to skutočne tak - trikrát a dosť. Zároveň sa opýtala, ako je na tom výberové konanie na 

terénneho sociálneho pracovníka a výzva na letnú brigádu, prihlásili sa nejaký záujemcovia? 

Ing. Ivančo, vedúci oddelenia Organizačno-správneho a sociálnych služieb –  na terénnu 

sociálnu prácu boli vybraté dve pracovníčky, ktoré nastúpia od 1.7.2017. Čo sa týka letnej 

brigády, v súčasnosti máme troch ľudí na správcu ihrísk, dvaja ľudia na plaváreň a ďalší by 

mali nastúpiť od 1.7.2017. 

Poslanec Puchala – ako je možné, že nejaký podnikateľský subjekt nemá uzatvorenú zmluvu 

na separovaný odpad. 

Primátorka mesta – podnikatelia dostali týždeň na to, aby zabezpečili separovaný odpad do 

zberu. Uzatvorenú zmluvu na komunálny odpad majú pravdepodobne všetci, ale písomne sme 

vyzývali podnikateľov už niekoľkokrát, Keďže nie všetci si splnili tieto povinnosti, tak  

v súčasnosti poverený pracovník MsP vyzýva každého podnikateľa, podnikateľskú jednotku, 

aby tieto doklady predložili. Ak nebudú, tak potom pristúpime k uloženiu pokuty. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za   : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.9 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie informáciu o vydaní Doplnku č. 20 k Organizačnému poriadku MsÚ v Krompachoch) 

 

 

8. Informácia o výsledku kontrol        15.07 hod. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – predložila písomný návrh informácie o výsledku 

kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Nedostatky, ktoré boli zistené pri predchádzajúcich 

kontrolách, boli odstránené. Sankčný úrok sa nevyberá a je to aj zdôvodnené, na školeniach sa 

o tom hovorilo, je to problematické, vždy sa vypočítavá z toho, čo je. Pri tejto kontrole neboli 

zistené nedostatky, kontrolné zistenia spracovala to do tabuliek. Verí, že v budúcnosti  to bude 

ešte lepšie. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za   : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti   : 0 
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V miestnosti nebol Stana. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.10 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie informáciu o výsledku kontroly) 

 

 

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017    15.10 hod. 

 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – predložila písomný návrh Plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Neboli žiadne pripomienky alebo 

doplnenia. Je to v rukách poslancov, ak majú niekedy niečo, môžu to v priebehu polroka 

doplniť. 

Poslankyňa Derdáková – podala poslanecký návrh na kontrolu výdavkov na reprezentačné, 

reprezentačné výdavky, propagáciu mesta a kultúrne služby za obdobie 2016 a I. polrok 2017 

– s osobitným zreteľom na výdavky na 1. reprezentačný ples mesta Krompachy. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Derdáková, Barbuš, Ontko, 

Stana, Zahuranec, Hojstrič, Puchala, Kozlová, Mičeková. 

Zdržal sa: Jendruch, Dzimková, Šmidová. Návrh prešiel. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.17 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za II. polrok 2017 vrátane 

poslaneckého návrhu) 

 

 

 

10. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou ul. SNP 47, 

Krompachy a Materskej školy, Hlavná 3, Krompachy     15.13 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh na úpravu rozpočtu Základnej 

školy s materskou školou na ul. SNP 47, Krompachy a Materskej školy na ul. Hlavná 3, 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu – tieto úpravy zahŕňajú náklady na 

nového učiteľa, vybavenie a v prípade, ak by boli nulté ročníky umiestnené v priestoroch školy, 

sú tam zahrnuté aj náklady na energiu. Z dôvodu nízkej návštevnosti MŠ, táto učiteľka bude 

vyučovať aj žiakov nultého ročníka. V rozpočte máme ešte jednu úpravu a to pre MŠ Hlavná. 

Z dôvodu havárie, bolo prelomené kanalizačné potrubie. 

Poslanec Jendruch – komisia školstva a športu odporúča schváliť úpravu rozpočtu tak, ako 

spomínal pán Znanec. 

 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za   : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 
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Zdržal sa  : 0 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.18 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ SNP 47 Krompachy – základné vzdelanie od 1.9.2017)  

 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za                     : 12 - Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Puchala, 

                       Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.19 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy – materská škola od 1.9.2017)  

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za                     : 12 - Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Puchala, 

                       Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.20 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu MŠ Hlavná 3, Krompachy) 

 

 

11. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy 

- Návrh        15.17 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh zásad postupu pri vybavovaní 

sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Ontko – komisia podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku 

odporúča schváliť návrh postupov pri vybavovaní sťažností a petícií. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.11 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie dôvodovú správu k návrhu Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií 

v podmienkach mesta Krompachy) 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 
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Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.21 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy) 

 

 

12. Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou 

školou Maurerova 14, Krompachy        15.19 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej 

školy s materskou školou Maurerova 14, Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Pani 

Kašická odchádza na vlastnú žiadosť z funkcie riaditeľky školy. Do výberového konania bola 

prihlásená len jedna osoba. Zároveň informovala poslancov MsZ, že rokovala s vedúcim Rady 

školy a Rada školy sa jednohlasne stotožnila s novým návrhom. V priebehu tohto týždňa bude 

Dagmar Lučanská menovaná do funkcie nová riaditeľka. 

Poslankyňa Kozlová – je predsedkyňou ZRPŠ na ZŠ s MŠ Maurerova a momentálne v tomto 

čase majú slávnostnú akadémiu. Výťažok z tejto akcie ide na vybudovanie letných tried v rámci 

školy. Kto by chcel podporiť túto myšlienku, tak má možnosť. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.12 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie správu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ, Maurerova 14, Krompachy) 

 

 

13. Návrh použitia prostriedkov rezervného fondu v roku 2017   15.22 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh použitia prostriedkov rezervného fondu v roku 

2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Poprosila Ing. Balážovú, aby vysvetlila použitie 

prostriedkov. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – schválilo sa  doplnenie 

investičných akcií, ďalšia čiastka vo výške 4,5 tis. € je odstránenie havarijného stavu na MŠ 

Hlavná. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh, aby sa doplnilo čerpanie rezervného 

fondu vo výške 34 697 € na obnovu NKP Zlievareň Stará Maša. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Barbuš, Jendruch, Dzimková, 

Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková. Návrh 

prešiel. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 
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Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.22 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu) 

 

 

 

14. Informácia o opätovnom návrhu na mimosúdne usporiadanie sporu so spoločnosťou 

SEZ Krompachy a.s.        15.29 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila informáciu o opätovnom návrhu na mimosúdne usporiadanie 

sporu so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s., ktorá je prílohou tejto zápisnice. Zo strany SEZu 

sú v dohode o urovnaní námietky, ktoré prišli v piatok, resp. v pondelok pred MsZ. 

Poslanec Hojstrič – čí je tento návrh? 

Primátorka mesta – mesta Krompachy. 

Poslankyňa Derdáková – na komisii bolo povedané, že návrh predkladá SEZ. 

Primátorka mesta – SEZ žiada zníženie, aj napriek odporúčaniu audítorky. Pripravili sme 

dohodu o urovnaní a poslali sme ju. Vie, že sú pripomienky k tejto dohode. Nemá prečítané 

pripomienky SEZu. Tieto materiály na MsZ Vám boli zaslané v piatok a tieto pripomienky na 

mesto neboli ešte známe. Ospravedlňuje sa, ale nevie čo je v pripomienkach, musí ich prejsť 

s právnikmi. 

Poslanec Hojstrič – všetci sme zaneprázdnení, ale bez právnikov je to šité horúcou ihlou. 

Primátorka mesta – nie je to šité horúcou ihlou, my sme v predstihu pripravili tieto návrhy 

a pripomienky SEZu prišli neskôr, ako Vám boli zaslané materiály. 

Poslanec Hojstrič – je tu niekoľko ročný problém, ktorý je potrebné vyriešiť hneď. Audítorka 

uvádzala, že MsZ o tom nemôže rozhodnúť. Všetci sme sa tvárili, resp. sme chceli, že mesto 

spor vyhrá. Ako by to pokračovalo ďalej? V prípade, ak dôjde k urovnaniu sporu so 

spoločnosťou SEZ, môžeme byť my poslanci obvinení z toho, že sme mesto ukrátili o  financie. 

Druhá alternatíva – súdny spor môže byť o rok, dva, tri, nevieme . Mesto spor môžem prehrať 

a my zaplatíme napr. 120 000 €. Neviem, ktoré z týchto veci je to najlepšie do budúcna. Chce 

vedieť názor primátorky, ako by sme mali postupovať ďalej, keďže má o spore najviac 

informácii. 

Primátorka mesta – poslanec má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Neodpovie aké 

má pocity, rozhodnúť o tom prináleží len poslancom. Primátor sa snaží vyjsť v ústrety aj SEZu, 

a je na poslancoch ako rozhodnú. To, či vyhráme, alebo prehráme nevie povedať. Je 

presvedčená, že zmluva je v poriadku, opačná strana nie je a preto je súdny spor. Podpísala 

zmluvu na základe odporúčania MsZ a o mimosúdnom usporiadaní môže rozhodnúť len MsZ 

a o tom, či je zmluva platná alebo neplatná rozhodne len súd. Hlasovanie je na poslancoch. 

Znovu musíme zapracovať pripomienky SEZu. MsZ viackrát zasadalo aj v mimoriadnych 

termínoch. O tomto musia rozhodnúť poslanci. 

Poslanec Hojstrič – neraz ste nás aktivovali k tomu, ako by sme mali hlasovať. Viem, že 

právnici mesta s tým súhlasia, koľko nás stáli právne služby? 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – k 30.5.2017 je suma 

5 000 €. 

Primátorka mesta – ak by sme mali platiť za súdne spory ako sterilizácia, tak tá suma je 

hrozivo vysoká. To, že robia za takú čiastku, majú chlapci čo robiť. 

Poslankyňa Derdáková – potvrdila to, čo spomenula primátorka, že poslanec má hlasovať 

podľa vedomia a svedomia a je presvedčená, že zmluva je v práve. Na poslednom MsZ bolo 

spomenutá, že dostaneme žalobu, do dnešného dňa ju nemáme. Druhá vec, podľa vyjadrení 
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vyplýva, že právnici sú presvedčení, že zmluva je v poriadku. Podľa svojho vedomia 

a svedomia nemá právo za to zdvihnúť ruku. 

Pani primátorka, nechcem byť uštipačná, ale na deratizáciu nemáme ale na urovnanie sporu 

áno. 

Primátorka mesta – je napätý rozpočet. Urobili sme rozpočtové opatrenia. Poznáme 

súdnictvo, vieme aká je dôveryhodnosť. Ideme sa súdiť s neistým výsledkom. Pozrime sa na 

výsledok napr. v meste Martin mali rozhodnutie najvyššieho súdu, prehrali  a museli platiť 

vysoké náklady. Dala som právnikom pripraviť rôzne verzie. Je potrebné, aby ste zvážili, či 

ideme do tých 90% alebo pokračujeme ďalej v súdnom spore.  

Poslanec Stana – bude sa opakovať a chce vyjadriť svoj osobný názor. Ide o dlhý súdny spor, 

a preto odmieta hlasovať v tomto uznesení. 

Poslanec Puchala – hlasovať treba. Podľa postrehu, mestá zvyknú ťahať za kratší koniec. 

Nemáme pripomienky SEZu, aby sme si zjednotili. Suma sa môže v budúcnosti meniť. 

Poslanec Hojstric – právna spoločnosť vraví, že zmluva je platná a teraz dôjde k otočeniu 

o 180 stupňov. Súhlasí, že tu to nie je napísane, že spracovala materiál, ale prečo to robila, keď 

má iný názor. 

Primátorka mesta  - to nie je medicína ale právo. Zmluvu schválilo MsZ bez toho, aby boli 

nejaké pripomienky. Spoločnosť SEZ tieto priestory neobsadila. Kopec zmlúv vraciam, v tejto 

zmluve sú veci, ktoré sú nedoriešené. V tom čase sme o ničom nepochybovali, pretože vzťahy 

boli dobré. A neboli najmenšie pochybnosti o tom, že do priemyselného parku SEZ nepôjde. Je 

veľmi sklamaná, pretože mestu vznikla škoda a najväčšia škoda vznikla ešte na začiatku, keď 

sme sa nemohli napojiť na elektrickú energiu. 

Dávam aj návrh, lebo sa môže stať, že spor prehráme alebo že ho vyhráme a o tom je sudca, 

aby o tom rozhodol. Bola iniciatíva zo strany SEZu ohľadom mimosúdneho vyrovnania. Treba 

mať na zreteli, že sa môže tento spor prehrať. Nikto nám to nepovie. Je to len kvôli ponuke zo 

strany SEZu. Je potrebné prejsť pripomienky s právnikmi. Môžeme tento bod z rokovania 

stiahnuť a môže ísť na rokovanie v auguste. 

Poslanec Barbuš – vníma materiál tak, že zo SEZu prišla nová ponuka a čo ak by primátorka 

nebola informovala poslancov o tom na dnešnom MsZ. Je na MsZ, či s tým bude alebo nebude 

súhlasiť. Nie, že niekto o 180 stupňov zmenil názor. Jednoducho v súdnom spore pokračujeme 

ďalej, len sa musí na to reagovať. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – na minulom MsZ povedala svoj názor, aj teraz 

to bude v zápisnici a aj na zázname. Poslanci na minulom zastupiteľstve nesúhlasili, aby išlo 

o mimosúdne vyrovnanie, tak to brala tak, že to pôjde cestou súdu. Mesto i napriek tomu po 

zastupiteľstve oslovilo SEZ s návrhom a je to na zastupiteľstve znova. 

Primátorka mesta – na predchádzajúcom MsZ dala len informáciu o tom, že SEZ podal druhý 

návrh. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – keď vyhráme, samozrejme bude to v náš 

prospech.  

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 2 – Hojstrič, Puchala 

Zdržal sa  : 5 – Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana 

Proti  : 4 – Derdáková, Barbuš, Zahuranec, Kozlová 

Nehlasoval : 1 – Mičeková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.3 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje 

dohodu o urovnaní) 
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15. Návrh zmeny rozpočtu č. 3 na základe rozpočtového opatrenia č. 17, 18    16.11 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh zmeny rozpočtu č. 3 na základe rozpočtového 

opatrenia č. 17, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh v rozpočtovom opatrení č. 17 – zmena 

rozpočtu – prevod z rezervného fondu a použitie vo výške 59.197 €. 

Z prítomných 12 poslancov za poslanecký návrh boli: Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Šmidová, Stana, Zahuanec, Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková. Návrh prešiel. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.23 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

zmenu rozpočtu mesta číslo 3 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 17) 

 

O rozpočtovom opatrení č. 18 sa nerokovalo. 

 

16. Doplnenie plánu investícií na rok 2017     16.13 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh doplnenia plánu investičných akcií na rok 2017, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.24 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

doplnenie plánu investičných akcií na rok 2017) 

 

 

17. Súhlas vlastníka s realizáciou projektu „Vybudovanie pracoviska Centrálneho príjmu 

Nemocnica Krompachy spol. s.r.o.“      16.15 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na realizáciu projektu „Vybudovanie 

pracoviska Centrálneho príjmu Nemocnica Krompachy spol. s.r.o.“, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. S návrhom prišla nemocnica, a chcú zriadiť centrálny prijem. Je rozpracovaná 

projektová dokumentácia a potrebujú súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Budú sa uchádzať 

o dotáciu vo výške 80% z eurofondov výzvy Ministerstva zdravotníctva. 

Poslanec Barbuš – komisia výstavby odporúča schváliť výstavbu centrálneho príjmu.  

Poslankyňa Derdáková – nemá nič proti zámeru nemocnice, ale nie je jej známe, na základe 

čoho majú vysloviť svoj súhlas.  
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Primátorka mesta – je to predpísaná príloha presne tak, ako je to citované. Vlastník 

nehnuteľnosti súhlasí s vybudovaním pracoviska centrálneho príjmu - je to žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok. Riadiaci orgán vyžaduje súhlas vlastníka a musí byť 

schválené MsZ. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 12 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E.1 – viď pripojené k zápisnici (súhlasí 

s realizáciou projektu) 

 

18. Rôzne           16.20 hod. 

18.1 Návrh na odmeny poslancov za rok 2017. 

Poslankyňa Kozlová –  predložila poslanecký návrh na vyplatenie polročnej odmeny za rok 

2017 vo výške 50 € (čistá mzda) pre poslancov: Stanislava Barbuša, Ing. Evu Derdákovú, Oľgu 

Dzimkovú, MUDr. Mariána Hojstriča, Igora Jendrucha, Ing. Líviu Kozlovú, Ing. Ľuboša Ontka, 

Vladimíra Puchalu, Bc. Matúša Stanu, PaeDr. Slávku Šmidovú, Ing. Jána Zahuranca. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli za poslanecký návrh: Barbuš, Derdáková, Kozlová, 

Hojstrič, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Dzimková, Jendruch. Zdržal sa: 

Puchala. Návrh prešiel. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 1 – Puchala 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.25 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

vyplatenie polročnej odmeny za rok 2017) 

 

19. Diskusia           16.52 hod. 

Poslankyňa Derdáková – v akom štádiu je uzatvorenie dohody v HPP. Čo sa týka Domu 

smútku a ozvučenia v ňom, situácia je žalostná. Chcela, aby sme aj my dali tomu podporu. Mali 

by sme urýchlene riešiť ozvučenie a čistotu priestorov Domu smútku. 

Poslanec Barbuš – nemáme spätnú väzbu, zmluva je u druhej strany.  

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – čo sa týka Domu smútku, konateľ je momentálne na 

dovolenke. V pondelok by sa mal vrátiť do práce, tak sa to bude riešiť potom. 
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Poslankyňa Mičeková – prešiel mesiac od kedy sme brigádovali za plotom cintorína a opäť je 

tam smetie. Chce poprosiť, aby tam namontovali tabuľu zákaz sypania smetí a trojnožku, na 

ktorú sa pripevní igelitové vrece, lebo znovu to tam vyzerá hrozne. 

Poslankyňa Dzimková – nebude vodovodná prípojka k hrobom smerom k p. Kašickému? 

Poslanec Barbuš – nevidel projektovú dokumentáciu, ale dáme vyjadrenie. 

Poslankyňa Šmidová – plánuje sa s úpravou cestnej komunikácie pri p. Martonovi, neuvažuje 

sa o jednosmernej premávke? 

Poslanec Barbuš – opravu komunikácie sme schvaľovali, s týmto sa nepočítalo a pokiaľ to 

dáme do rozpočtu, nevidí problému. Jednosmerná premávka môže byť, treba to dať na 

dopravný inšpektorát. 

Mgr. Kuna, náčelník MsP – uvažovali, aby sa urobila jednosmerná premávka Mlynská – 

Slovinská. 

Poslanec Hojstrič – Je niečo nové s odpredajom pozemkov Mestských lesov? Prišli finančné 

prostriedky spoločnosti Leader Light? 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – nie.  

Poslanec Hojstrič – mali sme tu vážnu dopravnú nehodu, v lete sa v okolí parku koncentruje 

veľa detí. Mladí ľudia chodia dosť rýchlo a chce poukázať na to, aby sa meralo aj na týchto 

miestach, aby nedošlo k ďalšej nehode.  

Mgr. Kuna, náčelník MsP –  na základe podnetu občanov z Cintorínskej ul. a p. riaditeľky 

Mgr. Bucovej sme mali úlohu od primátorky, aby sa meralo aj na týchto miestach. 

Poslanec Barbuš – dva dni po nehode sme sedeli s riaditeľom OO PZ SR, ktorý vravel, že je 

jedno zariadenie pre niekoľko oddelení. Nové stojí 6,5 tis. eur. Naše oddelenie nebude merať 

lebo nemá na čom. 

Poslanec Stana – dopravná polícia chodí merať v neoznačenom vozidle. Môžu zastaviť 

vodičov na mieste. 

 

20. Záver          17.08 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta sa poďakoval prítomným za účasť na 28. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončil. 

 

 

V Krompachoch, 28. júna 2017 

Zapísala: Mgr. Lucia ĎORKOVÁ 

 

 

 

 

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 


