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ZÁPISNICA 
z 30. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

23. augusta 2017  veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 30.  zasadania mestského 

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

zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa poslanec Matúš 

STANA, v miestnosti neboli Igor JENDRUCH a Ján ZAHURANEC. 

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Derdáková – predložila doplniť do programu rokovania návrh na odvolanie člena 

komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

Poslankyňa Mičeková  – predložila doplniť do programu rokovania návrh na odvolanie člena 

komisie MsZ kultúry a mládeže. 

Poslankyňa Dzimková – predložila doplniť do programu rokovania návrh na zvýšenie nájmu 

pánovi Križkovi. 

Za takto predložené poslanecké návrhy boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

Za upravený program rokovania MsZ boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.  13.07 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Majetkové návrhy. 

6. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

7. Návrh rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu. 

8. Splátkový kalendár – Mestské lesy. 

9. Návrh na udelenie Cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2017. 

10. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.6.2017. 

11. Správa o výsledku kontrol. 

12. Doplnenie plánu investícií na rok 2017. 

13. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 30.06.2017. 

14. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení. 

15. Návrh – Doplnok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

16. Informácia o výsledku výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ SNP Krompachy.                   

17. Informácia o personálnom obsadení orgánov Detskej nadácie mesta Krompachy. 

18. Informácia o Doplnku č. 21 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

19. Odvolanie a menovanie veliteľa DHZ Krompachy. 

20. Odvolanie a voľba člena komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

21. Odvolanie člena komisie MsZ kultúry a mládeže. 
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22. Rôzne. 

a) informácia o projekte „Zdravé komunity“; 

b) návrh Doplnku č. 1 k Zriaďovacej listiny DHZ mesta Krompachy; 

c) zvýšenie zálohových platieb do fondu prevádzky, údržby v bytových domoch 

v správe BHMK; 

d) zvýšenie nájmu pánovi Križkovi. 

23. Diskusia. 

24. Záver. 

 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mestaurčila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Martu MIČEKOVÚ a Vladimíra PUCHALU.   

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

KOZLOVÁ, členovia – Slávka ŠMIDOVÁ a Ľuboš ONTKO  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala,  

                        Barbuš, Šmidová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti  : 0  

v miestnosti neboli Jendruch a Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslanec Hojstrič – predložil  písomnú interpeláciu, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta  – z osobných dôvodov bolo súdne konanie odročenie.  

Poslanec Hojstrič – kedy bude pojednávanie.  

Primátorka mesta  – nevie. 

Poslanec Hojstrič  – na dnešnom rokovaní sa bude prerokovávať nájomná zmluva so 

spoločnosťou BRAKEL. Je to v súlade so zákonom ak sa schváli nájomná zmluva, keď 

prebieha súdne pojednávanie so SEZ-om? Ak súd rozhodne, že zmluva je platná, ako bude 

ďalej. Právnici tvrdia, že zmluva je platná.  

Primátorka mesta  – ak sa zmluva schvaľovala so spoločnosťou LeaderLight  bola platná? 

Poslanec Hojstrič – nebol osobitný zreteľ. 

Primátorka mesta  – podľa zákona o hospodárení s majetkom, zmluva so SEZ-om je na 15 

rokov, zmluva je platná.  

Zástupca primátorky mesta – so SEZ-om sa súdime o zmluve o spolupráci a nie o nájomnej 

zmluve. 

Poslanec Hojstrič  – nebude zle, ak sa zahlasuje za BRAKEL? 

Primátorka mesta – bolo vyhlásených 9 súťaží na dve haly,  podpísané boli dve zmluvy. Zrazu 

je teraz zmluva problematická? SEZ mal nastúpiť do hál, nenastúpil,  zmluvu o spolupráci 

nedodržal. 
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5. Majetkové návrhy.  13.20 

 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, jednotlivé majetkové 

návrhy okomentovala. 

 

5.1 - Zámer predaja pozemku na Cintorínskej ulici v Krompachoch. 

Návrh sa neprerokoval, nakoľko žiadateľ svoj návrh stiahol.  

 

5.2 - Zámer predaja pozemku na Lorencovej ulici v Krompachoch. 

Poslanec Puchala -  nevie si predstaviť v tejto lokalite využiť pozemky na niečo iné,  ako  len 

na výstavbu garáží.  

Ing. Balážová – áno, len na garáže,  ale vcelku, nie dielčie. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 0 

zdržal sa : 0 

proti  : 10 - Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala,  

Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Zahuranec 

v miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje), návrh neprešiel. 

 

 

5.3 - predaj pozemku na ulici Dolina v Krompachoch Lukášovi Kopancovi, bytom 

Maurerova 61, 053 42 Krompachy. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, 

Barbuš, Šmidová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti  : 0  
v miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.4 -Spôsob predaja pozemku na ulici Dolina v Krompachoch. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti  : 1 - Derdáková  

v miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj). 

 

5.5 - podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku -  budovy súp. č. 346 na 

Trangusovej ulici v Krompachoch (Mestské lesy) vrátane priľahlého pozemku. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 
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zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.6 - Prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na Mlynskej ulici  

č. 5 v Krompachoch MUDr. Anne Petrekovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Poslanec Puchala – mesto bude požadovať spätne finančné  prostriedky? 

Ing. Balážová  – uskutočnilo sa stretnutie kompetentných s tým, že sa to vzájomne vysporiada. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 1 - Puchala 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 

 

5.7 - Prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na ul. SNP 1 v Krompachoch 

spoločnosti ZUZUL s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 

 

5.8 - Prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na ul. SNP v Krompachoch 

spoločnosti Adriana Pavľáková s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 
 

5.9 -  prenájom Priemyselného parku Krompachy spoločnosti  BPS D&V s.r.o. ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

Primátorka mesta  – zmluva bola predložená spoločnosti, zástupca spoločnosti požiadal 

o zmenu v bode 9.4 – vypustiť poslednú vetu. Uskutočnilo sa  rokovalo sa so spoločnosťou 

LeaderLight, dohoda bola, že svoju činnosť ukončia  k 30.9.2017, ale požiadali o ukončenie 

k termínu 30.11.2017.  

Poslankyňa Derdáková  –nemôže nastať situácia, ak je to osobitný zreteľ, že SEZ nás môže 

žalovať za porušenie hospodárskej súťaže? 

Primátorka mesta – spôsob je použitý v zmysle zákona, deväťkrát bola vyhlásená súťaž, 

trikrát bola schválená zmluva  s dvoma investormi. Hala je dlho neobsadená, preto sa pristúpilo 

k osobitnému zreteľu,  právnici to potvrdili.  

Poslanec Puchala– Levotex bol seriózne upovedomený, že mesto rokuje o obsadení HPP iným 

investorom? 

Primátorka mesta  – bol zaslaný list, nebola daná odpoveď. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 

 

5.10 - predaj bytu č. 17 v bytovom dome súp. č. 796 na Maurerovej ul. č. 17 

v Krompachoch Petronele Bujňákovej, bytom Richnava 34.   

 

Poslankyňa Dzimková – komisia  sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu 

neodporúča predaj bytu. 

Poslanec Puchala – bude problém predať tento byt, rokovať o vyplatení záväzku a následne 

ho odpredať.  

Ing. Balážová  – dlh nie je vysoký. Po  ekonomickej stránke žiadateľka na tom nie je celkom 

dobre. Finančné prostriedky chce požiadať z pochybných zdrojov. 

Poslanec Puchala  – je ochotná ich zložiť aj keď ich nemá. 

Primátorka mesta  – boli vysťahovaní ako neplatiči z Baníckej štvrte. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 
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za      : 0  
zdržal sa : 2 – Hojstrič, Ontko 

proti  : 9 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Puchala, Barbuš, Šmidová,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/H.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel. 

 

5.11 - Spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta – Oprava Hasičskej zbrojnice 

v Krompachoch. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.12 - Kúpa pozemkov na Trangusovej ulici v Krompachoch. 

 

Poslankyňa Derdáková – kúpa pozemkov je nepotrebná a neefektívna, preto kúpu 

neodporúča. 

Poslanec Hojstrič  – zdieľa ten istý názor. 

Poslanec Zahuranec – sú to nepredajné pozemky 

Ing. Balážová  – nemôžeme spochybňovať znalecký posudok. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 0  

zdržal sa : 0  
proti  : 11- Kozlová, Mičeková, Dzimková, Puchala, Barbuš, Šmidová, Ontko, Hojstrič, 

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/H.3 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel. 
 

5.13 - Zámer predaja pozemku na Sadovej ulici v Krompachoch. 

 

Pani Baginová – v roku 1980 boli žiadateľom na Sadovej ulici pridelené parcely na výstavbu 

rodinných domov. Do dnešného dňa sa parcely nevysporiadali od stavebného úradu. Parcely 

boli zaplatené a ešte raz sa musí za ne platiť.  Uvažovať a dohodnúť sa na cene. 

Poslankyňa Derdáková – pamätá si celú históriu. Bolo  zriadené právo osobného užívania. Po 

roku 1992 sa  stalo vlastníckym právom. Boli oslovení všetci, že na mestskom pozemku, na 

ktorom sú postavené  rodinné domy, môžu ho odkúpiť. Po revolúcii sa pozemky vrátili 

vlastníkom. V rokoch  1992 -  1993 sa mestské pozemky mohli odkúpiť za cenu 16,-- Sk. Toho 

času je stanovená cena 5,-- €/m2, ak nie je cena stanovená znaleckým posudkom. 

Pani Baginová  –   v rokoch1995-1997 pozemky riešil ROEP, od vlastníkov si ich odkúpili. 

Teraz žiadajú o vysporiadanie mestských pozemkov. 

Ing. Balážová  – ROEP prebiehalo od r. 2000, do katastra sa zapisovalo do r.2007. Všetci 

občania boli  o tom informovaní. Platba v r. 1997 bola zo strany mesta vrátená ako neoprávnená. 

Je stanovená cena minimálne 5-- €/m2 , priamy predaj je v zmysle znaleckého posudku. Ak 

bude iná cena podľa znaleckého posudku, musí byť predaj minimálne za 5,-- €. 

Pani Baginová  – neprevzali peniaze, kde sú. 

Primátorka mesta  – pozemky po roku 1970   sa získavali do osobného užívania, nebolo 

súkromné vlastníctvo. Mestský úrad  nie je nástupcom MsNV, tieto pozemky sú pod vašimi 
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čiernymi stavbami.  10 rokov sa to ťahá, prenajíma sa  penzión, je veľa pochybení. Ak mestské 

zastupiteľstvo  odsúhlasí predaj,  musí postupovať podľa zákona a nie podľa kompromisu. 

Nižšia cena nie je, znalec musí rozhodnúť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.13-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.13-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj). 

 

5.14 - realizácia projektu „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská 

pred železničnou stanicou v meste Krompachy“. 

 
Poslankyňa Derdáková – nebude potrebné k 31.8. riešiť zmenu rozpočtu ak sa to bude realizovať 

v tomto roku? 

Primátorka mesta  – nevie sa, či to bude v tomto roku, záleží od verejného obstarávania. 

Poslanec Puchala – nie je možné znížiť nájomné? 

Primátorka mesta  – rokovalo sa o tom 2 mesiace. Asi ťažko. 

Poslanec Zahuranec  – ako sa bude riešiť platba elektrickej energie?  

Primátorka mesta  – ešte nevie na to  odpovedať.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (súhlasí). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/G.2 – viď pripojené pri zápisnici (súhlasí). 

 

 6. Čerpanie  prostriedkov z rezervného fondu. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Balážová  – tým, že sa nerealizoval kapitálový výdavok 76 200,--€ na nákup pozemku, 

tieto prostriedky presunúť na  opravu strechy domu kultúry. Výdavky budú oveľa vyššie ako 

sa predpokladalo. 

Primátorka mesta  – nad javiskom je strop v havarijnom stave, dosky boli odhnité, poškodená 

je nosná konštrukcia, trámy sú zničené, podmočené, podlaha prehnitá, rozvody sú v zlom stave. 

Budú nové podhľady, ozvučenie, rozvod elektrickej energie, podlahy, bočné steny, oponový 
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systém, protipožiarne kryty na osvetlenie, protipožiarne dvere do divadelnej sály, systém 

únikových ciest. Navrhla finančné prostriedky z rezervného fondu  presunúť na opravu domu 

kultúry.  Presný rozpis  položiek  bude predložený poslancom MsZ. 

Poslanec Hojstrič – je to tak, ako to povedala pani primátorka. Komisia MsZ výstavby a ŽP  

vykonala obhliadku. Nemusí to byť  ešte záverečné. Je zázrak, že sa nikomu nič  nestalo, keď 

vystupujú deti. Urobiť to na reprezentatívnej úrovni. Oponový systém je síce starý, ale funguje. 

Poslankyňa Derdáková - je dobré,  že sa pustilo do opravy, aby rekonštrukcia bola kompletná.  

76 000,-- €  bude dosť?  Nemáme ešte zdroje v rezervnom fonde? 

Ing. Balážová  – ostane ešte cca 40 000,-- €. 

Poslankyňa Derdáková  – predložila poslanecký návrh z rezervného fondu použiť 42 415,-- € 

na opravu domu kultúry.  

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Poslanec Zahuranec  – 30 rokov sa nič nerobilo, dobehlo nás to. 

Primátorka mesta – divadelná sála funguje od r. 1962, neboli žiadne významnejšie opravy. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Návrh rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu. 

 

Primátorka mesta predložila návrh rozpočtových opatrení, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

Rozpočtové opatrenie č. 24. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 25. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, čo zvýšilo náklady. 

Ing. Balážová  –  vo februári neboli vyfakturované všetky náklady za stoličky, koberec a iné 

veci v obradnej miestnosti.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 26. 

Poslankyňa Mičeková  – chýbajúce financie sa vždy berú z kultúry, potom tam chýbajú. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 
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proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 27.  

Poslankyňa Derdáková  – platby premietnuť nájomcom. 

Primátorka mesta  – bola porucha na vodovodnom potrubí za vodomerom, únik vody bol za 

3 000,-- €.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 28.  

Poslankyňa Derdáková  – viac o 5 000,-- € je skrytá dotácia  pre  stolnotenisovú herňu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Splátkový kalendár – Mestské lesy. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme splátkový kalendár – Mestské lesy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – budú schopní platiť dlžné aj nájomné? 

Ing. Vladimír Sajdák, konateľ spoločnosti - preto je takto predložený splátkový kalendár, aby 

to zvládli. 

Poslanec Zahuranec  – verí konateľovi, že to zvládnu splácať. 

Ing. Balážová  – v r. 2016 je zaplatené všetko, ostávajú roky 2014, 2015. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

9. Návrh na udelenie Cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2017. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na udelenie Cien mesta pri príležitosti Dni mesta 

Krompachy v roku 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová – odporúčala schvaľovať každého zvlášť. 

Poslankyňa Mičeková – včera zasadala komisia MsZ kultúry a mládeže,  členovia navrhli 

zvážiť návrhy na ocenenie a pristupovať k nim s vážnosťou. 
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Zástupca primátorky mesta – tento rok zahlasuje poslednýkrát. Predloží  návrh doplnku 

vypustiť body návrhu na ocenenie. V zmysle štatútu jedine Mgr. Šoldrová spĺňa podmienky na 

udelenia ocenenia.  

Poslanec Hojstrič  – súhlasí s návrhom zástupcu, sú kritériá, degradujeme aj osobnosti, ktorí 

ocenenie dostali. 

Poslankyňa Kozlová – preto navrhla, aby sa hlasovalo jednotlivo. 

Poslanec Puchala – stotožňuje sa so zástupcom primátorky mesta.  

Poslankyňa Mičeková – tohto roku nechať tak, ale v budúcnosti sa stretnúť pred zasadnutím  

zastupiteľstva a zvážiť návrhy. Sú občania, ktorí dosahujú dobré výsledky v rôznych 

odvetviach, treba ich vyhľadať.  

Poslankyňa Derdáková  – ocenenia sú len z návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.22,23,24,25 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Poslankyňa Dzimková – oznámila, že nebude hlasovať.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 6 - Mičeková, Barbuš, Hojstrič, Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 4 – Ontko, Šmidová, Puchala, Kozlová 

proti  : 0 
Nehlasovala Dzimková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie.). 

Primátorka mesta  – ospravedlnila sa, že sa ďalej nemôže zúčastniť rokovania MsZ. 

Prítomných pozvala na Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek, 

ktoré sa uskutočnia dňa 26. 8. 2017, dňa 30. 8. 2017 - spomienková slávnosť kladenie vencov 

a kvetov pri príležitosti 73. výročia  SNP, na Krompašský jarmok v dňoch 21. – 23. 9. 2017. 

Poverila zástupcu primátorky mesta ďalej viesť rokovanie mestského zastupiteľstva.  

 

10. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.6.2017.  

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú Monitorovaciu správu k plneniu 

programového rozpočtu k 30. 6. 2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými  prostriedkami mesta 

Krompachy je potrené ich  aktualizovať, alebo prijať nové v zmysle platnej legislatívy. Podľa 

platných zásad monitorovaciu správu má prerokovať každá komisia mestského zastupiteľstva, 

aj hlavná kontrolórka  dáva stanovisko, čo sa nedeje.  Pracovať nad novými a napríklad 

v položke reprezentačné uviesť,  na čo môžu byť použité finančné prostriedky. 

Zástupca primátorky mesta  – riešiť doplnkom alebo prijať  nové? 

Poslankyňa Derdáková  – predložila poslanecký návrh, aby boli vypracované nové zásady. 
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Za poslanecký návrh boli Barbuš, Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, v miestnosti neboli Ontko, Mičeková, Puchala. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

11. Správa o výsledku kontrol.  

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu o výsledku kontrol, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

12.  Doplnenie plánu investícií na rok 2017. 

Ing. Anna Čupajová, predložila v písomnej forme doplnenie plánu investícií na rok 2017, 

ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť a zároveň 

predložila poslanecký návrh doplniť v bode 2 o Starú cestu  a bod 4 vypustiť, stačí iba 

spracovať vizualizáciu.  

Za predložený poslanecký návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Poslankyňa Derdáková odporúčala, aby sa požiadalo o dotáciu od splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity na opravu ciest na Hornádskej ulici. 

Poslanec Ontko  – žiadal  upresniť Maurerova ul..  

Ing. Čupajová – ide o Maurerova ul., kde nie je spevnená plocha, parkujú tam  autá a sú 

umiestnené  kontajnery. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.26 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

13. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení k 30.06.2017. 
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Zástupca primátorky mesta predložil písomnú správu o hospodárení škôl a školských 

zariadení k 30. 6. 2017. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

14. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení.  

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na úpravu rozpočtov škôl a správu 

o hospodárení škôl a školských zariadení k 30. 6. 2017. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.27 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ s MŠ Maurerova). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.28 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ Zemanská). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.29 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZŠ s MŠ SNP). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.30 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje MŠ Hlavná). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.31 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje CVČ Prima). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 
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proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.32 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ZUŠ). 

 

 

15. Návrh – Doplnok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh Doplnku č. 9 k VZN č. 1/2015 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

16. Informácia o výsledku výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ SNP Krompachy. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o výsledku výberového konania na 

riaditeľa ZŠ s MŠ SNP Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

17. Informácia o personálnom obsadení orgánov Detskej nadácie mesta Krompachy. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o personálnom obsadení orgánov 

Detskej nadácie mesta Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

18. Informácia o Doplnku č. 21 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 
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Zástupca primátorky mesta predložil písomnú informáciu o Doplnku č. 21 k Organizačnému 

poriadku Mestského úradu v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Odvolanie a menovanie veliteľa DHZ Krompachy. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na odvolanie a menovanie veliteľa DHZ 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (menuje). 

 

20. Návrh na odvolanie a voľbu člena komisie MsZ finančnej a majetkovej. 

 

Poslankyňa Derdáková predložila písomný návrh na odvolanie a voľbu člena komisie MsZ 

finančnej a majetkovej, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

21. Návrh na odvolanie člena komisie MsZ kultúry a mládeže. 
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Poslankyňa Mičeková predložila písomný návrh na odvolanie člena komisie MsZ kultúry 

a mládeže, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/E.3 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

 

22. Rôzne. 

 

a) informácia o projekte „Zdravé komunity“. 

 

Zástupca primátorky mesta  predložil písomnú informáciu o projekte „Zdravé komunity“, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti      : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

b) návrh Doplnku č. 1 k Zriaďovacej listiny DHZ mesta Krompachy. 

 

Zástupca primátorky mesta  predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k Zriaďovacej listine 

DHU mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti      : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.36 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

c) zvýšenie zálohových platieb do fondu prevádzky, údržby v bytových domoch 

v správe BHMK. 

 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil písomný návrh na zvýšenie 

zálohových platieb do fondu prevádzky, údržby v bytových domoch v správe BHMK s.r.o., 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Kozlová – koľko by bolo postačujúce do fondu opráv. Budú schopní platiť? 

Mgr. Kurta – málo by bolo aj 2,-- €. Potrebné je urobiť strechu, vodomery. Je nutné zvýšenie.  

Poslankyňa Derdáková – sú tam aj neplatiči?  

Mgr. Kurta – majú zaplatené. 

Poslanec Puchala – prečo výkon správy 8,-- €   je veľa. Nerozúčtováva sa voda, teplo. Je to 

dôvod, aby boli neplatiči. V SVB za výkon správy je 6,-- €. 

Mgr. Kurta – schválilo sa 8,-- €, je to lepšie, môžu sa aj splácať dlhy. 

Poslankyňa Mičeková – hľadať kompromis, aby to nebolo likvidačné pre nájomníkov. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 
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za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Zahuranec 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.33 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Zahuranec 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.34 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

d) návrh na zvýšenie nájmu p. Jurajovi Križkovi, bytom Maurerova 61, Krompachy. 

 

Poslankyňa Dzimková predložila písomný návrh na zvýšenie nájmu p. Jurajovi Križkovi, 

bytom Maurerova 61, Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič  – z akého dôvodu? 

Poslankyňa Dzimková – nemal záujem uvoľniť byt na opravu. Podpísal dohodu, že ak 

neuvoľní byt na opravu, bude predložený návrh na zvýšenie nájmu, resp. nájom bude pôvodný. 

Bolo dosť času, stále mal výhovorky. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko, Barbuš, Šmidová, Hojstrič,  

 Zahuranec, Jendruch, Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Puchala 

MsZ prijalo uznesenie č. 30/B.35 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

23. Diskusia. 

 

Poslankyňa Kozlová – na detskom ihrisku Lorencova 9, 10, 11 nedodržiavajú sa podmienky, 

ničí sa, znečisťuje sa. Bolo by vhodné premiestniť do inej lokality, Na Lorencovej ul. č.  4-8, 

sa  zdržiava mládež je neporiadok, hluk. 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP – z Lorencovej ulici nebolo doručené žiadne oznámenie.   

Poslankyňa Mičeková – ako skončila anketa na webe ohľadne umiestnenia ihriska? 

Prítomných pozvala na športový deň, ktorý sa uskutoční 9. septembra 2017 o  9.00 na 

multifunkčnom ihrisku.  

Ing. Balážová  – v ankete vyhralo  ihrisko na Lorencovej  ulici. 

Poslanec Jendruch – na dvore ulíc Lorencova, Trangusova a  Hlavná sa počas víkendov 

usporadúvajú diskotéky. Ukončili sa práce asfaltérov? 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby a ŽP,  časť opráv je urobená, na opravu ciest je 

termín 31. 8. 2017, budú sa snažiť ho dodržať.  Má byť predložený  súpis,  koľko opráv bolo 

opráv. 

Náčelník MsP – neporiadok robia cudzí rómovia. Deti sa presúvajú z jednej lokality do druhej. 

Poslanec Zahuranec – aké je využitie plážového ihriska?  Nie je osadené dopravné značenie 

v okolí škôl. 

Ing. Ondáš – stĺpiky na dopravné značenie sú osadené, do konca mesiaca bude osadené aj 

dopravné značenie. 
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Poslanec Hojstrič – dodržiava sa  plán kosenia? Nie je vykosené  pod schodmi na Lesníckej 

ulici, požiadal o vykosenie. Najlepšie pre športové vyžitie pre  deti je športový areál na 

Maurerovej ul.. Malo sa umiestniť zrkadlo na  Štúrovej ul. pri výjazde na hlavnú cestu. Nájomca 

drogérie na Štúrovej ulici parkuje  na hlavnej ceste. 

Náčelník MsP  – parkovanie na Štúrovej sa rieši priebežne. Uvažovať s vyhradením priestoru  

pre mládež na Starej Maši. 

Ing. Ondáš – lokality sú vykosené, vykonala sa prehliadka s Ekoverom, dohoda je, že sa vykosí 

postupne. 

Poslankyňa Derdáková – ako skončil projekt spoločnosti   HINKOM? Zvyšuje sa dotácia na 

kompostárne, ako je to u nás?  Štátna cesta pri Tescu prepadnutá. Informovala o žobraní pred 

Tescom, na železničnej stanici a pri Agre. 

Náčelník MsP – žobranie už  bolo riešené, vie sa o tom, vždy sa niekto nájde, kto z rómskych 

detí žobre. 

Ing. Ondáš – robí sa na kompostárňach. 

Poslankyňa Dzimková – hojdačky z Lorencovej premiestniť na iné miesto. Niektorí občania 

sa sťažujú na krik detí. 

Poslanec Ontko – oprava schodov a chodníka na Maurerovej ulici. Zbytočne sú urobené veľké, 

široké chodníky, veľa nákladov sa do toho investovalo. 

Zástupca primátorky mesta  – kopíruje to pôvodný stav. Vyšliapaný je chodník pri potoku. 

 

 

24. Záver. 

 

Zástupca primátorky mesta sa poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 30. zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončil.  

 

 

V Krompachoch  23. augusta 2017 

 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ   

 

 

 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

             primátorka mesta       

      

 

 

 

 

 

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

    Mgr. Marta MIČEKOVÁ,   poslankyňa MsZ 

    Vladimír PUCHALA,   poslanec MsZ 

 


