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ZÁPISNICA 
z 36. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

13. decembra  2017  vo veľkej zasadačke Mestského úradu   Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 36. zasadanie mestského zastupiteľstva 

a v spolupráci so zástupcom primátorky mesta viedla rokovanie MsZ. Privítala poslancov MsZ,  

zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta a občanov mesta. 

Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského 

zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci MsZ Ján ZAHURANEC, Vladimír PUCHALA  

a ospravedlnila sa Oľga DZIMKOVÁ. 

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania.  

Poslankyňa Mičeková predložila poslanecký návrh doplniť v bode rôzne návrh na vyplatenie 

odmeny jedno mesačného platu zástupcovi primátorky mesta Krompachy Stanislavovi 

Barbušovi a hlavnej kontrolórke mesta Krompachy Ing. Márii Tomašovej. Za predložený návrh 

boli: Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Kozlová, Jendruch, Ontko, Šmidová a Stana. 

V miestnosti nebol Ján Zahuranec. Zdržal sa: Barbuš. 

Poslankyňa Derdáková navrhla zaradiť do programu rokovania bod Doplnok č.1 k Zásadám 

hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy.  

Za predložený návrh boli: Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Kozlová, Jendruch, Ontko, Šmidová 

a Stana. V miestnosti nebol Ján Zahuranec. Zdržal sa: Barbuš. 

 

Program rokovania:  

           13:09 hod 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Sľub príslušníkov MsP. 

6. Majetkové návrhy. 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 44, 45 – úprava rozpočtu nad 3.300 €.  

8. Návrh doplnku č. 10 k VZN č. 1/2015  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy 

9. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2018 pre školy a školské zariadenia. 

10. Návrh Plánu investícií na rok 2018. 

11. Návrh  ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu a 

výkonu iných činností. 

12. Doplnok č. 2 k Zásadám poskytovania finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov – Návrh. 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2018 - 

 2020. 

14. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2018 -2020. 
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15. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č.2/2017 O ochrane ovzdušia 

a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia. 

16. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2017. 

17. Rozšírenie ZŠ ulica SNP, výber alternatívy pre ďalšie spracovanie projektovej 

dokumentácie. 

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontrol. 

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok r.2018. 

20. Doplnok č. 22 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch 

 – informácia. 

21. Návrh harmonogramu zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok 

2018. 

22. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves. 

23. Prerokovanie zámeru spoločnosti Brantner Nova s.r.o., ohľadom rozšírenia 

existujúcej Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi. 

24. Rôzne. 

25. Diskusia. 

26. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.    13:12 hod. 

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice  Jozefínu ŠIMOŇÁKOVÚ a za 

overovateľov zápisnice poslancov MsZ Mariána HOJSTRIČA a Evu DERDÁKOVÚ.   

                                                                 

 

3. Voľba návrhovej komisie.       13:13 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Slávka 

ŠMIDOVÁ členovia Ľuboš ONTKO a Matúš STANA. 

za      : 8 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie: predseda: Lívia 

KOZLOVÁ, členovia Igor JENDRUCH a Slávka ŠMIDOVÁ. 

za      : 8 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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4. Interpelácie poslancov MsZ.       13:14hod.

  

Poslankyňa Derdáková – 1. Na základe akého zmluvného vzťahu využíva mesto Krompachy 

stĺpy VSE a.s. na umiestnenie vianočnej výzdoby? 

Primátorka mesta – podpisovali sme Zmluvu o spolupráci s VSE a.s. je na to súhlas, aby 

mesto mohlo tieto stĺpy využívať na umiestnenie vianočnej výzdoby. 

Poslankyňa Derdáková - prosím o predloženie kópie týchto faktúr: 1382/17 na sumu 1505,12 

€, 1381/17 na sumu 722,44 €, 1379/17 na sumu 1 432,53 €, 1380/17 na sumu 1 002,55 €, 

1397/17oprava hrobu 1 753,12 €, 1335/17 na sumu 7 976,40 € detské ihrisko, 1243/17 štúdia 

IBV Sadová 2 400 €, 1278/17 vianočná výzdoba suma 1 197,12 €, 1184/17 odpadkové koše 

1 800 €, 1141/17 stravovanie 1 939 €, 1080/17 PD 9 700 €, 1097/17 zasklená stena 5 874 €, 

1095/17 autobusová zástavka 1 539 €, 1084/17 MM Class 2 227,95 € občerstvenie, 591/17 

úprava povrchu detské ihrisko 5 900 €, 461/17 Leader Ligth 4 674,84 €, 217/17 členské 2 000 

€ Oblastná správa CR Slovenského raja – prosím, o písomné stanovisko.  

Primátorka mesta – vysvetlila čoho sa týkajú dané faktúry a v písomnej forme pošleme pani 

poslankyni Derdákovej kópie faktúr s priloženými objednávkami a zmluvami. Všetky faktúry 

sú zverejnené na webovej stránke mesta Krompachy. 

Poslankyňa Kozlová – Prečo sa nekonalo spomienkové stretnutie dňa 17.11.2017 – nežná 

revolúcia,  Deň študentstva? 

Primátorka mesta – čo viem, robilo sa asi jedno spomienkové stretnutie pred 10 rokmi, 

odvtedy to nikto neorganizoval, ak hovoríme o nežnej revolúcii pre mňa to nič nehovorí  a pre 

mňa je to Deň študentstva, kedy sa študenti postavili proti fašistom, pre mňa je to viac 

významné. Mohli by to organizovať aj školy, nemám k tomu výhrady. Kľudne môžu aj poslanci 

organizovať toto spomienkové stretnutie aj hocikto iný. 

Poslanec Hojstrič – 17. november nežná revolúcia – veď sme dosiahli slobodu, môže sa voľne 

cestovať, sloboda vierovyznania, atď.. 

Poslankyňa Kozlová – Na budúci rok zorganizujeme toto spomienkové stretnutie my poslanci. 

 

 

5. Sľub príslušníkov Mestskej polície v Krompachoch.    13:22 hod. 

 

Primátorka mesta – príslušníci MsP zložili zákonom predpísaný sľub člena mestskej polície. 

Primátorka mesta požiadala náčelníka MsP Jozefa Kunu, aby predstavil nových členov 

príslušníkov MsP. 

Náčelník MsP – predstavujem Vám nových príslušníkov mestskej polície, ktorými sú Ján 

BREJČÁK a Dominik HUDÁK, nastúpili na MsP 1.8.2017, keďže ešte nemali odbornú 

spôsobilosť robili na kamerovom systéme, následne nastúpili do školy v Košiciach, kde to dňa 

4.12.2017 úspešne zvládli skúškami a od 4.12.2017 sú vo výkone služby. 

Hlasovanie z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje). 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje). 
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6. Majetkové návrhy.        13:25 hod. 

         

Anna Nemčíková -   prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice a  jednotlivé návrhy uviedla, okomentovala. 

 

6.1 - Odňatie časti majetku mesta Krompachy zo správy ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.1 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

6.2. 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 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.2 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

6.3 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 120 v Dome kultúry 

v Krompachoch 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.3 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

6.4 Predaj pozemku na ulici Dolina v Krompachoch Jozefovi Mižigarovi, Dolina 31, 053 

42 Krompachy 

Z poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Jendruch  

zdržal sa : Derdáková 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.4 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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6.5 a.) Zámer predaja časti pozemku na Slovinskej ulici v Krompachoch. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková sa zaoberala touto žiadosťou 

a navrhuje predaj pozemku formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa. 

Hlavná kontrolórka – predaj formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa sa 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, týka sa u všetkých takýchto prevodov.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.5 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

 

6.5 b.) Spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: uplatnenia prípadu hodného osobitného 

zreteľa. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.6 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

 

6.6 Zámer predaja časti pozemku na Zemanskej ulici v Krompachoch. 

Stanovisko nemocnice: Nebolo by vhodné z pohľadu nemocnice a verím, že aj mesta, zbaviť 

sa tejto plochy bez hlbšej analýzy dopravnej situácie/MUDr. Kraus, konateľ spoločnosti/. 

Zástupca primátorky mesta -  v tejto chvíli je heliport na pozemku bývalých bytových 

domov. Pokiaľ by sa predal pozemok alebo prenajal, heliport by sa musel sťahovať, no neviem 

kam. Oproti čistiarni je cesta tak úzka, že môže dôjsť k nejakej nehode a ak by sa tam osadili 

nejaké značky už by nebolo vôbec kde parkovať. 

Poslanec Hojstrič - na komisii výstavby, územného plánu a životného prostredia sme to 

prerokovali, taktiež sme nesúhlasili s odpredajom tohto pozemku. Do budúcna ma napadá 

takáto vec, sú dve alternatívy: rozšíriť predmet nájmu spoločnosti Agel s.r.o. o túto lokalitu, 

aby tam mohlo byť parkovisko, resp. aby mesto tam vybudovalo parkovisko. V blízkom okolí 

sa nemá kde parkovať. 

Zástupca primátorky mesta – ak sa dobre pamätám nebol záujem o túto plochu pri uzatváraní 

zmluvy. 

Primátorka mesta – vysvetlím, prečo je heliport tam, kde je. Keď sme robili chodník 

k nemocnici, bol tam uskladnený materiál a pohybovali sa tam ľudia, ktorí realizovali tento 

chodník, preto sa premiestnil na nespevnenú plochu, potom sa urobila spevnená asfaltová 

plocha, je to len dočasné riešenie. Keď sme uzatvárali Zmluvu so spoločnosťou Agel s.r.o., bol 

ponúknutý tento pozemok určený na parkovanie a nebol záujem o prenájom tejto plochy zo 

strany spoločnosti. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Kozlová, Stana  

zdržal sa : Jendruch, Mičeková, Zahuranec 

proti  : Derdáková, Hojstrič, Barbuš, Šmidová 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/F.1 - viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel. 
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6.7 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v prístavbe Domu 

kultúry v Krompachoch. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.7 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

6.8 Prenájom nebytových a skladových priestorov objektu požiarnej zbrojnice na 

Maurerovej ulici v Krompachoch spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Poslankyňa Derdáková – chcem sa opätovne opýtať na to, čo som sa pýtala aj na komisii 

finančnej a majetkovej, avšak pán riaditeľ Mestských lesov Ing. Sajdák na komisii nebol 

prítomný, či sumu 1700 € plus energie sú schopní zaplatiť, aby spoločnosť nebola v červených 

číslach. 

Riaditeľ Mestských lesov Ing. Sajdák – áno, sme schopní to uhradiť spolu s energiami. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.8 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

6.8. Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou Mestské lesy Krompachy s.r.o. ako nájomcom, ktorej 

predmetom sú nebytové priestory v objekte požiarnej zbrojnice na Maurerovej ulici 29 

v Krompachoch na dobu neurčitú za cenu nájomného vo výške 1 700,00 € ročne. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.9 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

6.9 Nájomné za prenájom lesných pozemkov pre spoločnosť Mestské lesy Krompachy, 

s.r.o.  pre rok 2018 vo výške 1.400,- EUR. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.10 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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6.9 Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme lesných pozemkov na účely lesného hospodárstva 

zo dňa 30.10.2007 uzatvorenej medzi mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a spoločnosťou Mestské lesy Krompachy s.r.o. ako nájomcom . 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,        

Ontko, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.11 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

6.10. Dohoda o urovnaní  a uzavretie súdneho zmieru so spoločnosťou  SEZ Krompachy 

a.s.  

Poslankyňa Kozlová – 1. Chcem počuť názor pani primátorky aj hlavnej kontrolórky mesta 

Krompachy, aby sa vyjadrili čo si myslia o tejto dohode. 

Rokovali sme o tomto spore už niekoľkokrát, trvá to už veľmi dlho, som za to aby sa to 

doriešilo, ale s tým aby to bolo v súlade s právnymi normami. Budem veľmi rada ak sa tento 

dlhodobý a nezmyselný spor ukončí, v ktorom je veľa nezrovnalostí. 

Poslanec Hojstrič – máme tu investora, ktorý chce vstúpiť do parku aj keď nezamestnajú veľký 

počet zamestnancov. Rok 2019 je tu pred nami , park má byť naplnený. Som za to, aby sa spor 

vyriešil, som za to, aby prišla spoločnosť Brakel alebo nejaký iný investor. Moja otázka: Či 

spoločnosť Brakel je informovaná o tom, že doposiaľ prebieha súdny spor, či ho o tom mesto 

Krompachy informovalo? 

Poslankyňa Derdáková – v návrhu dohody o urovnaní, ktorý máme opäť predložený, že sa 

vzdávame svojho nároku, nie je mi to jasné. Budem sa snažiť a veriť tomu, či sa nám podarí do 

tejto doby, kedy majú byť splnené podmienky podľa zmluvy o nenávratných finančných 

prostriedkoch splniť tieto podmienky, je to hrozba vracania peňazí. Naozaj nemám odvahu ani 

moje kresťanské svedomie mi nedovolí, aby som zodvihla ruku za to, že my zaplatíme a súčasne 

sa vzdávame nároku v sume 487 000 EUR. 

Zástupca primátorky mesta – budem hlasovať za tento materiál a to z dôvodu, že sa   blíži 

rok 2019, je tu nový investor, a keď si zoberieme pokiaľ nenaplníme park, môže nám hroziť 

vrátenie financií, ktoré budú podstatne vyššie ako je teraz sporná suma. Aby bezproblémovo 

mohol fungovať tento investor v parku, možno je potrebné ísť aj do rizika, je treba to tam trošku 

ukľudniť, neviem, či potom nebudú prebiehať spory s investorom a so SEZ-om, možno týmto 

by sme mohli predísť, aby ten park mohol začať normálne fungovať. 

Poslanec Stana – chcel som sa opýtať na názor pani primátorky mesta a pani hlavnej 

kontrolórky na danú vec a taktiež či máme voľné peniaze na to, keďže to nemáme v rozpočte. 

Poslanec Ontko – keď sme sa teraz lúčili s bývalou spoločnosťou robili sme tiež nejaké 

korekcie, zdvihli sme možno väčšina ruky, aby sa tam urovnalo a vypratalo a aby sme urobili 

poriadok pre novú spoločnosť. 

Primátorka mesta – je tu množstvo otázok. Bola povedaná jedna veta, že vás obviňujem, že 

ste schválili alebo hlasovali za to alebo za to. Ja vás neobviňujem,  vy jednoducho hlasujete a či 

hlasujete za alebo proti je to len na vašom vedomí alebo svedomí, a podľa toho či poznáte alebo 

nepoznáte problematiku. Ja nikoho neobviňujem. Nemám rada takéto slovo obviňovať alebo 

neobviňovať.  

Áno, spoločnosť Brakel si vyžiadala od nás žalobu a taktiež si vyžiadali aj naše stanovisko 

takže bol im komplet zaslaný materiál aj napriek tomu, že sme im zaslali tento materiál zmluvu 

podpísali, neboli tam výhrady, že je tam vedený súdny spor, zmluva bola podpísaná. Tento spor 

je niekoľko ročný, zmluvu o spolupráci sme vám predkladali niekoľkokrát, z tejto zmluvy 



8 

 

vyplýva všetko to čo bolo povedané. Treba už prijať nejaké rozhodnutie v tejto veci, trvá to už 

niekoľko rokov treba urobiť bodku za tým všetkým. Je to tu už predložené štvrtýkrát. Dohoda 

bola prekonzultovaná aj s konateľom spoločnosti SEZ, došlo k určitým zmenám, prechádzali 

to naši právnici aj právnici SEZ-u je tam zmena dopĺňa sa v bode 2.2. účastník 1 voči 

účastníkovi 2. Uznesenie sa tiež dopĺňa o číslo súdneho sporu a zároveň poveruje primátorku 

o uzatvorení zmieru súdneho sporu. Všetko vyplýva zo Zmluvy o spolupráci.  

Tento materiál, ktorý sme predložili na súd hovorí aj o týchto sumách na ktoré sa pýtate. Na to 

sú kompetentní právnici a taktiež aj kompetentný súd takže, ak máte výhrady, tak na ďalšie 

zastupiteľstvo zvoláme zástupcov z právnej kancelárie, ak chcete stiahneme tento materiál 

a nemusíte o tom rokovať ďalej.  

Poslankyňa Derdáková – poslanecký návrh : Stiahnuť tento bod z programu rokovania. 

Hlavná kontrolórka – stojím si za svojim názorom, som za súdne vyrovnanie, aby sme mali 

podklad, čiže, nech rozhodne súd. Keď rozhodne súd v prospech SEZ-u, mesto aj s ďalšími 

poplatkami všetko vyplatí. Chcem, aby to všetko išlo v zmysle legislatívy. My finančné 

prostriedky nemáme na toto vyplatenie kryté ani v rozpočte roka 2017, nie je to zahrnuté ani 

v rozpočte na rok 2018, ktorý budete schvaľovať. Tento spor sa vedie naozaj dlho, je to 

ohľadom Zmluvy o spolupráci a nie o Nájomnej zmluve, ako sa to hocikedy zamieňa. Sú tu aj 

zástupcovia SEZ-u nedá mi to aj z môjho kresťanského pohľadu povedať, mesto keď išlo sa 

rozhodnúť so zámerom vybudovať HPP v spolupráci so SEZ-om , tak im záležalo na tom, aby 

občanom mesta a širokému okoliu sa vytvorili pracovné podmienky. Bojujeme od roku 

2009, naozaj mesto dostalo nie malé finančné prostriedky z európskych fondov, z ktorých 

vyplatilo SEZ-u 1,5 mil €  za pozemky a budovy, ktoré sa zbúrali a boli odpratané na náklady 

mesta. Chcem sa opýtať, čo zahŕňa suma 84.713 EUR na faktúre, nie je uvedené. ŽoP 1 ... . 

Primátorka mesta – ak dovolíte, som hovorila nie raz ale viackrát všetky potrebné podklady 

sú na ekonomickom oddelení, kedykoľvek a komukoľvek k dispozícií na nahliadnutie. 

Suma 75 000 € je 5% spoluúčasť a suma 9 000 € sú neoprávnené náklady. 

SEZ Ing. Dzurila – je to tak, ako hovorila pani primátorka mesta 75.000 € oprávnené výdavky 

5% spoluúčasť a 84 000 € záloha na budúci nájom. 

Poslanecký návrh E. Derdákovej – stiahnuť tento bod z dnešného rokovania Dohoda 

o urovnaní  a uzavretie súdneho zmieru so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. s tým, aby 

v mesiaci január 2018 bolo zvolané MsZ len k tejto problematike za prítomnosti právnych 

zástupcov, ktorí sa týmto súdnym sporom zaoberajú, taktiež aj audítorku. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,         

Jendruch  

zdržal sa : Ontko 

proti  : 0 

 

Materiál bol stiahnutý z rokovania 36. MsZ. 
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6.11 Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Darinou 

Hanušovskou, rod. Bandžuchovou, bytom Partizánska 1090/11, 053 42 Krompachy ako 

predávajúcou, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľností na ul. SNP v Krompachoch. 

 

Hlavná kontrolórka – v návrhu na uznesenie, prosím opravte si, jedna sa o kúpu pozemku.  

Poslanec Hojstrič – stanovisko komisie výstavby, územného plánu a životného prostredia 

neodporúča kúpiť tento pozemok, do budúcnosti možno rokovať o cene eventuálne či by sme 

to nevedeli ako mesto využiť, prípadne ako športový areál v ďalekej budúcnosti. 

Poslanec Stana -  mňa by zaujímalo nejaké stanovisko k futbalu FK Pokrok. 

Zástupca primátorky mesta – treba sa opýtať prezidenta futbalového klubu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : 0           

zdržal sa : Mičeková, Stana 

proti  : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová,  Zahuranec,  Šmidová, Jendruch, Ontko         

MsZ prijalo uznesenie č. 36/F.2 - viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel. 

 

 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 44.      14:57 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,         

Jendruch, Ontko  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.12 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 45      

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Barbuš, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,         

Jendruch, Ontko  

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.13 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Návrh Doplnku č. 10 k Všeobecnému záväznému nariadenia Mesta Krompachy  

 č. 1/2015  určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy.       15:00 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 10 k VZN Mesta Krompachy  

č. 1/2015 učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení, ktorý je v prílohou tejto zápisnice. 
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Poslankyňa Derdáková – ja som ako členka Rady školy, dala som pripomienku k tomuto 

VZN, pripomienka vyhodnotená nebola, predkladám poslanecký návrh: 

Navrhujem, aby výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v zariadení školského stravovania 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy bola v sume 0,45 € na tzv. obedový balíček, 

nakoľko sa jedná o prípravu hlavného jedla, aj keď vo forme suchej stravy. Táto suma pokryje 

len skutočné režijné náklady a neprispieva k rozvoju a modernizácii školského zariadenia 

a motivácii zamestnancov.  

Primátorka mesta – s vedúcim oddelenia školstva Ing. Jánom Znancom sme robili analýzu 

Vášho návrhu a jednoznačne sme dospeli k tomu, do dnešného dňa sme nemali spracovanú 

finančnú analýzu. Robili sme rôzne rozbory a s tým, že nedávame dostatok finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie my nemôžme súhlasiť, pretože dávame viac, aj 

v rozpise je viac ako dostávame. Zaoberali sme sa Vašou požiadavkou a nesúhlasíme s ňou, aj 

keď prijmete poslanecký návrh, tak budem trvať na tom , že v prípade, ak sa zvýši náklad o 0,45 

€ na jedno jedlo pre deti ZŠ SNP, neviem ako potom deti zo špeciálnej školy. Porovnali sme 

napr. obec Richnava prispieva vo výške 0 €. Obec Markušovce prispieva vo výške 0,13 €, 

Krompachy 0,45 €. Spočítali sme náklady týchto balíčkov a zistili sme, že táto suma nie je 

adekvátna. Keď sme urobili analýzu mesto na rok 2018 rozpočtuje 1 226 000 €, ak sme zobrali 

koeficient a predpoklad, čo by sme mali dostať tak to je 1 224 000€. Rozpočtujeme viac pre 

školy pre originálne kompetencie ako získame od štátu.  

Ved. oddelenia školstva Ing. Znanec – to čo bolo povedané je pravda, buď to budeme robiť 

my za nejaké peniaze, alebo to zabezpečíme dodávateľským spôsobom, je na vás ako sa 

rozhodne. Dostali sme nejaké podklady, kde sú predpokladané náklady na rok 2018 na výrobu 

obedových balíčkov v sume  12 090 €, neviem z čoho tie náklady pozostávajú, ja som aj dnes 

oslovil Základnú školu Zemanská, avšak ekonómka tam nebola, mali poslať nejakú kalkuláciu, 

žiaľ nedostal som od nich kalkuláciu týchto nákladov z čoho to vlastne pozostáva. Máme 

jedálne lístky za celý rok 2017, robili sme analýzu, 80 % týchto balíčkov je formou nakupovania 

hotových potravín, šatočiek, bagiet, jogurtov. 1 krát v týždni je ozaj príprava tohto obedového 

balíčka – karbonátok, nejaká pomazanka, ktorú treba natrieť na pečivo, ak zoberieme prácnosť, 

neviem, aký čas prípravy týchto obedových balíčkov tomu treba venovať. Mrzí ma, že škola 

neprišla s tým skôr, nemám od pani riaditeľky ani vedúcej školskej jedálne žiadne informácie 

o danej skutočnosti. Je to rapídny skok z 0,06 €, zvýšenie na sumu 0,45 €.   

Primátorka mesta – chcela by som poznamenať, my keď sme robili tieto obedové balíčky, 

alebo keď sa zabezpečovali dodávateľským spôsobom, prešli sme všetky podnikateľské 

subjekty, reštaurácia Galéria, SEZ, Centrum, mesto neprispievalo ani jeden cent, ÚPSVaR dáva 

1 €. Verejné obstarávanie sa sprísnilo, bol s tým veľký problém, my sme nevedeli ani zadať 

kritéria, aby to bolo objektívne. Oslovili sme ako prvú školu Zemanská, ešte bývalú pani 

riaditeľku školy Tatarkovú, bez problémov k tomu pristúpila a robili sme to za 1€. Vykryla sa 

tak aspoň polovička mzdy jednej pracovníčky, čiže sa škole pomohlo. Prišlo NKÚ urobili 

kontrolu a zistili, že musíme dofinancovať prepravu týchto obedových balíčkov, tak sa zvýšili 

na sumu 0,06 €, kde je zohľadnený aj nárast ceny potravín, ale zo strany školy neboli žiadne 

pripomienky. Preto sme ani nevedeli odpovedať, ani sme nevedeli písomne zaujať stanovisko 

k tomu, len viem, že je to asi zbytočné niečo odôvodňovať, mám taký pocit, že čokoľvek 

poviem je to zbytočné, ja asi od tejto chvíle budem ticho, nech sa páči hlasujte, je to vaša 

kompetencia. 

Poslankyňa Derdáková – požiadavka vzišla na zasadnutí Rady školy, kolegovia, ktorí tam 

boli, vedia o tom, tie potravinové balíčky robí škola od roku 2012 a robia ich za 0 € postupne 

sa zvyšovalo na sumu 0,02 € alebo 0,04 €. Majú tam 4 pracovníkov. Čo je podľa tej kategórie, 

koľko majú stravníkov v poriadku. Vyžiadala som si podklady aké sú vlastne náklady a z toho 

som vychádzala pri stanovení tejto sumy 0,45 €. Je tu možnosť - alebo to bude robiť škola 
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a mali by sme to zafinancovať, alebo nech to škola nerobí a nemáme s tým problém a ušetríme 

aj to, čo na to dávame. 

Poslanec Jendruch – nejde mi do hlavy, ako na to prišli, že treba zvýšiť výrobu zo sumy 0,06 

€ na sumu 0,45 €, nemáme predložené žiadne náklady na výrobu týchto obedových balíčkov. 

Poslankyňa Derdáková – problém je v tom, že školská jedáleň vôbec na to nedostávala 

finančné prostriedky. Mám to prekonzultované s riaditeľkou školy a vedúcou školskej jedálne. 

Primátorka mesta – neprišiel nikto za nami, aby nám to povedal, že to robiť nechcú do 

dnešného dňa. My sme školu do toho nenútili, išli do toho dobrovoľne a chceli to robiť. Ak by 

len pani riaditeľka školy čo i len naznačila, že to robiť nechcú, boli by sme rozmýšľali o inom 

riešení. Treba rokovať s pani riaditeľkou, pripraví sa verejné obstarávanie a od nejakého času 

to môže prejsť pod iného dodávateľa. 

Poslanec Stana – zúčastnil som sa rokovania Rady školy, riešil sa tam tento problém, ide o to 

aby sa pomohlo škole, aby bolo zlepšenie stravy, nakoľko je teraz jedno jedlo, potom by sa 

zvýšilo možno na päť jedál. 

Primátorka mesta – 1 € je na tovar, ostatné sú len práce. Sú to len náklady na prácu. 0,006 € 

je cena 1 sáčka, robí denne 150 sáčkov, 150 kôpok – šatôčka, džús, jablko, neviem 

predpokladať, aký čas tomu potrebuje venovať, či to pripravuje 2 hodiny alebo 1 hodinu. Ak je 

napríklad pečivo s pomazánkou, tak to určite trvá dlhšie, nakoľko každý jeden krajec chleba 

treba namastiť. To je prácne. 

Hlasovanie poslaneckého návrhu Evy Derdákovej: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko  

zdržal sa : Jendruch 

proti  : Barbuš 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko  

zdržal sa : Jendruch 

proti  : Barbuš 

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.1 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/E.1 – viď pripojené k zápisnici (uznáša sa). Nehlasovalo sa za 

tento bod. 

 

9. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2018 pre školy a školské zariadenia. 

           15:29 hod. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2018 pre 

školy a školské zariadenia, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Sú tu finančné prostriedky či cez 

prenesené alebo originálne kompetencie, sú podrobne rozpísané podľa ukazovateľov hlavných 

kategórií. Je tu predpoklad, že na rok 2018 na originálne kompetencie budeme prispievať viac 

finančných prostriedkov. 

Ved. oddelenia školstva Ing. Znanec – dôjde k úprave rozpočtu pri ZŠ Zemanská, ŠJ 

navýšenie na obedové balíčky o 0,39 €  - poslanecký návrh poslankyne Evy Derdákovej. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Barbuš  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

V miestnosti nebol Hojstrič. 
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MsZ prijalo uznesenie podľa upraveného návrhu č. 36/D.1 – viď pripojené k zápisnici 

(schvaľuje). 

 

10. Návrh Plánu investícií na rok 2018.      15:35 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh plánu investícií na rok 2018, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Chcem Vás upozorniť na to, že včera 12.12.2017 bola zverejnená výzva na 

budovanie kompostovísk, chceli by sme ho zriadiť na Zbernom dvore, potrebujeme k tomu 

vypracovať projektovú dokumentáciu. Je škoda nevyužiť túto šancu, mesto kompostovisko 

nemá. Doplniť v bode 3. Návrhu na uznesenie - Spracovanie  projektových dokumentácií podľa 

vyhlásených výziev v roku 2018 a 2017 – spracovanie projektovej dokumentácie na 

kompostovisko.  

Poslanec Ontko – prosím, pri oprave alebo úprave schodov od budovy Termokomplexu po 

ulicu Maurerovu, aby neboli ukončené v trávnatej ploche, chodí tam dosť veľa ľudí aj deti, nech 

sú tieto schody ukončené tak, ako pri dome pána Henela. 

Poslankyňa Mičeková – položka v rozpočte, vodovod cintorín vlastné zdroje 30 000 €? Prečo? 

Počuli sme, že voda sa vôbec nestratila. Je prístup k vode a rozpráva sa, že človek za určitý 

poplatok, je ochotný vodu pustiť. Nie je pravda, že sa voda stratila. 

Ing. Čupajová – touto projektovou dokumentáciou, verejným obstarávaním sa zaoberáme celý 

rok 2017, máme spracovanú projektovú dokumentáciu, robili sme verejné obstarávanie, máme 

vydané stavebné povolenie. 

Primátorka mesta – tento vodovod budoval p. Franko, Ivančák, Štancel, Švába. Stalo sa to, že 

jedného pekného dňa na jar voda nešla, nešla týždeň, dva. Na pozemku p. Franka je šachta, kde 

sú uzatváracie ventily. P. Franko podmienil otvorenie týchto ventilov, čiastkou 10 000  korún. 

Prešiel rok, druhý rok. Časom sa pozvali všetkých tí, čo sa podieľali na budovaní tohto 

vodovodu na cintoríne, a keď sme povedali, že tento vodovod budoval sám pán Franko, veľmi 

sa nahnevali. Vôbec to nebol sám pán Franko, bola to skupina ľudí a peniaze si zobral sám pán 

Franko. Určitý čas bol pokoj. Prišiel rok 2016 a pán Franko povedal, že voda sa stratila.  

Zástupca primátorky mesta – s pomocou bývalého riaditeľa Mestských lesov, sme našli 

zbernú nádobu, ktorá bola zabezpečená tak, že sme ju museli násilím otvoriť a bola prázdna. 

Riaditeľ Ekover Ing. J. Perháč – na základe informácií pani Drankaľukovej, rúry zakúpilo 

mesto a v spolupráci s nimi sa to položilo. Je pravda, že voda sa stratila, nikto to vôbec doposiaľ 

nečistil, nikto s tým nič nerobil. Hľadali sme riešenie, lebo už to nefunguje nejaký ten rok dva. 

Zistili sme, že voda je dostačujúca hore pri bytovke, tak spoločne sme dali vypracovať projekty 

a tých 30 000 € je na vybudovanie nového vodovodu od bytoviek až po cintorín.  

Zástupca primátorky mesta – je to jednorazová investícia a berieme vodu, ktorú čerpáme do 

kanalizácie. Tak ju budeme púšťať do zbernej nádoby a odtiaľ pôjde na cintorín.  

Poslanec Stana – modernizácia chodníkov na ulici Hornádskej, bola by možnosť zabudovať 

plot vzhľadom na skutočnosť, že v lete rómske deti ležia na ceste, riešia to príslušníci MsP aj 

PZ. 

Primátorka mesta – áno, máš pravdu, mám zábery z tejto skutočnosti, deti chodia po ceste, 

majú problém aj vodiči, je to tam husté. Máme tam aj kamery. Chcem Vás informovať o tom, 

že na budúci rok je pilotný projekt zameraný na opatrenia voči rómskej kriminalite, v budove 

Zberného dvoru budú mať sídlo rómski špecialisti. Verím, že sa to tam po čase ukľudní. Je to 

záplavové a ochranné pásmo vodného toku. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Barbuš  

zdržal sa : 0 
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proti  :  0 

V miestnosti nebol Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.15 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Ročnú zmluvu o zbere, zvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 

činností.        15:53 hod. 

 

Primátorka mesta - chcela by som poprosiť, máme tu konateľa spoločnosti Ing. Perháča, aby 

sa k jednotlivým ustanoveniam tejto zmluvy sám vyjadril, lebo  je ten kompetentný. 

Keďže viete, že budúci rok je zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie energie, zvýšenie príplatku 

za nočnú službu, za práce za sviatky, tak to všetko, keď sme zrátali, tak vedenie firmy po 

ekonomických analýzach na valnom zhromaždení spracovali návrh v tomto zložení, že odpady 

na budúci rok zvýšime o 3%, skládkovanie – je to rozhodnutie firmy Brantner, ktorá je 

vlastníkom skládky zvyšujú o 1,40 € t.z. z 20,40€ na 21,80 € za uloženie a technické služby  

o 5%. Je to návrh za, ktorým si stojím.  

Poslanecký návrh poslankyne Evy Derdákovej - v prílohe č. 3 – Rozsah ceny VPS na 

obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 plán prác: bod 1. Verejná zeleň písmeno b) výsadba 

kvetov a trávnatých porastov výdavky v sume – 2 708 € bez DPH t. j. 3 250 € vrátane DPH; 

bod 2.Vianočná výzdoba – montáž, demontáž vianočná výzdoba – výdavky v sume 8 333 € 

bez DPH, t.j. 10 000 € s DPH. 

Hlasovanie poslaneckého návrhu Evy Derdákovej: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko  

zdržal sa : Jendruch, Barbuš 

proti  : 0 

V miestnosti nebol Hojstrič. 

 

Primátorka mesta – panie poslankyne, páni poslanci, ak nebudú kvety a budú chodiť 

jednotliví občania mesta, že chcú mať kvety pred svojim bytovým domom, odkážem ich 

všetkých na vás. Keď sa budú občania  chváliť s vianočnou výzdobou,  ako sa chvália tento 

rok, tak na budúci rok sa chváliť nebudú, bude vysvietená len časť mesta a viac nie, ja naozaj 

musím povedať, nevážite si čo máme. Celú vianočnú výzdobu sme dostali od investorov, týmto 

investorom poďakujem a poviem, bohužiaľ vaša výzdoba nebude zavesená. Je to ťažká práca 

a aj košická firma, ktorá zabezpečovala výzdobu sa teraz vyjadrila, že táto práca nebola 

zaplatená. Je to reklama, chodia sem zahraniční turisti, chodia sem celé školy, zájazdy, bohužiaľ 

na budúci rok nebude takáto vianočná výzdoba a neviem či nám to niekto v takomto rozsahu 

urobí. Ľudia si to žiadajú.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič  

zdržal sa : Barbuš, Jendruch 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie podľa zmien poslaneckého návrhu ako aj do výšky schváleného 

rozpočtu časti Čistenie mesta č. 36/C.16 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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12. Doplnok č.2 k Zásadám poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

– Návrh.          16:08 hod. 

 

Prednostka MsÚ – A.) predložila dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 2 k Zásadám 

poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice.  

B.) predložila písomný návrh Doplnku č. 2 k Zásadám poskytovania finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Zahuranec – komisia sociálna, zdravotná, bytová pre rómsku komunitu sa tým 

zaoberala a odporúča schváliť Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov. 

 

A.) Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.2 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

B.) Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.17 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2018 - 

2020.           16:27 hod. 

 

Hlavná kontrolórka mesta – stanovisko ste dostali v písomnej podobe, chcela by som dodať 

- ide o posledný rok tohto volebného obdobia, prajem, keď budete schvaľovať rozpočet, aby sa 

naplnili volebné programy, ktoré ste si vy všetci, ktorí ste boli volení, dali, aby boli 

rešpektované schválené dokumenty ako PHSR, Územný plán rozvoja mesta a najmä, aby sa 

zabezpečili samosprávne pôsobnosti mesta Krompachy, ktoré vyplývajú z príslušných 

právnych predpisov. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.3 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

14. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2018 -2020.   16:29 hod. 

          

Primátorka mesta – uviedla písomný návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2018 – 2020, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Tak ako aj každý rok aj tento rok MsÚ k spracovaniu rozpočtu 

mesta Krompachy všetci zamestnanci, ktorí sa podieľali na zostavovaní rozpočtu, môžem to 

povedať aj za seba, pristupovali veľmi, veľmi zodpovedne. Do úvahy sme brali náklady, ktoré 

sú potrebné na výkon prenesených kompetencií, taktiež aj na originálne kompetencie. Zároveň 
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v rozpočte sú zakomponované, najmä v kapitálových výdavkoch tie náklady, ktoré sú spojené 

s realizáciou stavieb. V mzdových prostriedkoch je  navýšenie miezd o 4,8% tak ako je 

spracovaný návrh. Všetky jednotlivé položky sme si prešli na pracovnom stretnutí, ktoré ste si 

vyžiadali, a my sme to tiež považovali za potrebné, stretnúť sa s Vami a prebrať tento rozpočet.  

Pracovné stretnutie bolo pred zavesením rozpočtu na webovú stránku mesta, hlasovali ste 7 za, 

tak verím, že si budete stáť za svojim slovom. 

Poslankyňa Derdáková – poďakovala sa všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe rozpočtu. 

Predložila poslanecký návrh. 

Poslanecký návrh poslankyne Evy Derdákovej – finančná a majetková komisie predkladá 

tieto pripomienky k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2018 – 2020. 

 

Program 1. Plánovanie a manažment výdavky v celkovej sume 1 924 201 €.  

Program 1.2.1 Investičné akcie  

Znížiť výdavky na majetkovo-právne vysporiadanie o sumu 45 000 € (nehnuteľnosť na ul. 

SNP) 

Program 2 Propagácia a marketing výdavky v sumu 28 484 € 

Podprogram 2.2 zvýšiť výdavky o sumu 4 684 € (propagačný materiál – publikácie) 

Program 3 Interné služby – výdavky v celkovej sume 55 840 € 

Program 6.3 čistenie vpustí – zvýšiť výdavky o 4 000 € 

 

Program 10 Kultúra – výdavky v celkovej sume 197 638 € 

Program 10.2.2 zvýšiť výdavky o sumu 45 000 € na údržbu DK 

 

Program 11 Prostredie pre život – výdavky v celkovej sume 83 210 € 

V programe 11: 

Znížiť výdavky v rámci podprogramu 11.1 na sumu 3 250 € s DPH (kvetinová výsadba) 

Znížiť výdavky v rámci podprogramu 11.4 na sumu 10 000 € s DPH (vianočná výzdoba) 

 

Hlasovanie poslaneckého návrhu Evy Derdákovej: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Hojstrič 

zdržal sa : Barbuš 

proti  : 0 

 

A.) Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie vrátane poslaneckého návrhu č. 36/C.18 – viď pripojené k zápisnici 

(schvaľuje). 
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B.) Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.4 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

  

 

15. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č.2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

           16:42 hod. 

Anna Nemčíková prednostka MsÚ – predložila písomný návrh, dôvodom prečo je potrebné  

nové VZN - je súlad s platnou legislatívou Slovenskej republiky. V dôvodovej správe k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia je vysvetlenie. 

 

A.) Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.5 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

B.) Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/E.2 – viď pripojené k zápisnici (uznáša sa). 

 

 

16. Návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2017.  16:43 hod. 

Primátorka mesta – uviedla písomný návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 

2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Zároveň vedúci oddelenia školstva Ing. Znanec  

predložil prílohu číslo 2 s vysvetlením, kde nastali zmeny. 

 

A.) Úprava rozpočtu na rok 2017 ZŠ s MŠ Maurerova: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.19 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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B.) Úprava rozpočtu na rok 2017 ZŠ Zemanská: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.20 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

C.) Úprava rozpočtu na rok 2017 ZŠ s MŠ SNP: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.21 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

D.) Úprava rozpočtu na rok 2017 Materská škola Hlavná 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.22 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

E.) Úprava rozpočtu na rok 2017 Centrum voľného času PRIMA 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.23 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

F.) Úprava rozpočtu na rok 2017 Základnej umeleckej škole 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková,  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Hojstrič, 

Barbuš, Jendruch  

zdržal sa : 0 

proti  :  0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.24 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

17. Rozšírenie ZŠ ul. SNP,  výber alternatívy pre ďalšie spracovanie projektovej 

dokumentácie.         16:48 hod. 

 

Primátorka mesta – predkladáme Vám písomný návrh na rozšírenie ZŠ na ul. SNP, výber 

alternatívy pre ďalšie spracovanie projektovej dokumentácie, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Poslanec Hojstrič – tento materiál bol prerokovaný na komisií výstavby ešte niekedy v mesiaci 

október, komisia odporúčala alternatívu C – prístavba ZŠ, aj so zohľadnením názoru riaditeľky 

školy.  

Poslanec Ontko – máme finančné krytie na rozšírenie ZŠ, ak pôjdeme akýmkoľvek spôsobom 

hlasovania? Pokiaľ nie sú veľké finančné rozdiely medzi troma spôsobmi, tak sa môže 

rozhodnúť. 

Primátorka mesta – v prvom rade by sa mala spracovať projektová dokumentácia. Mali by ste 

povedať, ktorá z alternatív sa vám najviac pozdáva, máme aj nejaké grafické znázornenie, my 

nemáme nič viac, len to čo sme predložili vám. Je to jedno do akej alternatívy pôjdeme, všetko 

sú finančné náklady, na ktoré mesto nemá finančné krytie. Ceny berte orientačné, sú to  len 

odhady.  

 

Alternatíva A – novostavba murovaná 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : 0 

zdržal sa : Hojstrič, Derdáková, Jendruch  

proti  :  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš 

 

Alternatíva B – novostavba kontajnerová 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : 0 

zdržal sa : 0 

proti  :  Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš, Hojstrič, Derdáková, 

Jendruch 

 

Alternatíva C – prístavba ZŠ 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš, Hojstrič, Derdáková, 

Jendruch 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.25 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly.    16:59 hod.  

 

Hlavná kontrolórka – materiál na rokovanie bol predložený v písomnej forme. K správe bola 

možnosť vyjadriť sa.  

Poslankyňa Derdáková – moje dve srdcovky boli ples a vianočná výzdoba. Prečo vianočná 

výzdoba je v sume 4 600 € na reprezentačné výdavky a propagáciu? Reprezentačný ples, 

prekvapujú ma výdavky. 

Poslanecký návrh poslankyne Evy Derdákovej: 

Predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Zásady o rozsahu a o spôsobe použitia finančných 

prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Krompachy. 
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Hlasovanie poslaneckého návrhu Evy Derdákovej: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Hojstrič 

zdržal sa : Barbuš 

proti  : 0 

 

Primátorka mesta – dve veci Vám chcem vysvetliť, vianočná výzdoba sa dostala preto 

z propagácie, mali by ste si pozrieť aj príjmy, ku každej vianočnej výzdobe niekto nám buď 

dodá vianočnú výzdobu a berieme to ako dar, ale všetko berieme ako príjem a výdaj. Všetko je 

zaúčtované. Druhá vec možno, že došlo k nejakému omylu, na účet reprezentačné výdavky 

vrátim sumu 40 €, dnes ma na to upozornila pani prednostka, bola tam naúčtovaná nejaká pizza 

alebo neviem čo, ale bolo to pohostenie pre poslancov, nezvyknem svoje osobné výdavky dávať 

z repre fondu, za to sa ospravedlňujem. Táto čiastka bude vrátená do pokladne mesta.  

Poslankyňa Derdáková - myslím si, že sme transparentné mesto, tak buďme ešte 

transparentnejšie, preto predkladám ďalší poslanecký návrh: 

Žiadame zverejniť správy hlavnej kontrolórky, ktoré boli prerokované na zasadnutiach MsZ na 

web stránke mesta Krompachy od roku 2015 a trvalo odteraz. 

Hlasovanie poslaneckého návrhu Evy Derdákovej: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Hojstrič, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

 

Hlavná kontrolórka – ja som do opatrení dala vypracovať smernicu. Ak sa spracuje smernica 

je to v kompetencii primátorky mesta. Ak zásady, tak je to v kompetencii zastupiteľstva. 

Poslankyňa Kozlová – prečítala som si podrobne túto správu a podľa môjho názoru, 

používanie finančných prostriedkov na účely repre v meste Krompachy je nehospodárne 

a netransparentné, preto vítam poslanecký návrh aj odporučenie hlavnej kontrolórky, aby sa 

vypracoval vnútorný predpis. 

Primátorka mesta – je to téma, o ktorej sa veľmi dobre hovorí, na ktorej sa zakladajú nejaké 

útoky proti primátorovi alebo starostovi, je to jednoznačné. Chcete to vidieť, máte to, nič nie je 

netransparentné. Používanie repre fondu som konzultovala aj s audítorkou. Taktiež som sa 

zúčastnila videokonferencie, kde sa vysvetľovalo ako sa používajú prostriedky z repre fondu. 

Niektoré položky je veľmi ťažko obhájiť. Musím to povedať - toto čo robíte so mnou, ja to 

vnímam ako útok na svoju osobu. Vybavila som pre naše mesto kopec peňazí, mali by ste byť 

ku mne ľudskejší a ohľaduplnejší. Nemyslím si, že by finančné prostriedky z mesta odchádzali 

len tak. Iní ľudia si  to viac vážia ako ľudia, s ktorými by som mala spolupracovať najbližšie. 

Mestá robia bežne plesy, nikdy v minulosti sme nemali ples, ten ples mám obíjaný o hlavu 

nonstop. Každý si lístok kúpil,  aby sme mohli mesto propagovať aj takýmto spôsobom. Do 

mesta a jeho chodu  som dala svoje  zdravie a svoju energiu, nič som ešte nezobrala 

Poslanec Hojstrič – pani primátorka, nikto Ti nevyčíta pracovný obed. Skúsme otočiť opačné 

garde, čo keby sme my poslanci pred rokom urobili 1.ples poslancov a urobili by sme tam 

sekeru vo výške cca 4 000 € a povedali by sme, že sponzorsky nám to nevyšlo, tak to bude 

zaplatené z peňazí daňových poplatníkov. Som za všetky akcie nemám s tým problém, počul 

som, že aj budúci rok bude ples, som šťastný a teším sa, ale na fašiangy sme dali 108 fliaš 

alkoholu a 50 litrov vína. Drevorezba 5 ks. 
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Prednostka MsÚ – vy viete všetci veľmi dobre, že túto kultúrno-spoločenskú akciu mám na 

starosti ja. Je pre mňa veľkou záhadou, odkiaľ ste zobrali pani poslankyňa sumu 4 200 €. Ak si 

všetko zrátam 2 250 € bolo za vstupenky, 150 € sponzorské, čo je spolu 2 400 - príjem, 139 € 

cena do tomboly televízor z repre fondu, 40 € tyčinky a 381,28 € alkohol. Faktúra za 

organizovanie plesu mesta Krompachy vo výške 3 282€ bola zaplatená z príjmu + doplatok. 

V budúcom fašiangovom čase bude 2. reprezentačný ples mesta Krompachy a urobíme ho 

určite, ale úplne inak, príde mi to zvláštne, akoby ste nás upodozrievali, že sme premrhali 4 200 

€ a nie je to pravda, tá suma je zavadzajúca. 

Primátorka mesta – drevorezby sme objednávali 5 ks od krompašského umelca pána Guzu, 

ktoré sme odovzdali ako poďakovanie biskupovi, taktiež aj ju dostal aj pán prezident. 

Nakupujeme zo Zlievarne aj liatinové platne, taktiež slúžia ako poďakovanie, dostal ju aj pán 

prezident Kiska ako dar, keď sme boli na spoločnom obede.  

Poslanec Stana – ja si myslím, že pani primátorka, aj pani prednostka vynaložili nie malé úsilie 

na tento ples. Počul som o ňom len samé chvály, žiaľ ja som slúžil nemohol som sa na ňom 

zúčastniť. Verím, že tieto žabomyšie vojny medzi sebou pani prednostku  neodradia pri príprave 

2. reprezentačného plesu mesta Krompachy a stretneme sa tam aj viacerí poslanci.  

Primátorka mesta – na repre fonde som mala sumu 7 000 €, rozdali sme na dotáciu sumu 

69 000 €, keď chceme byť transparentní, dajme vonku bločky, čo všetko nakupujú jednotlivé 

organizácie. Tých 7 000 € sa zúročilo 50 krát možno aj 100 krát. Všetky správy, ktoré tu doteraz 

boli prešli mlčaním a boli tu rôzne správy. Každý sme len ľudia. Chcem len povedať, 

kontrolujme rovnako. 

Hlavná kontrolórka – už som upozornila vedúcu majetkového, nie je to fond primátorky, 

legislatíva nepozná pojem „reprezentačný fond primátora“, jedná sa o výdavky na 

reprezentačné účely a propagačné účely mesta, t.j. subjektu verenej správy. V správe sú 

uvedené výdavky, príjmy a rozdiel.  

Poslankyňa Mičeková – sú to verejné finančné prostriedky a my sme tu preto, aby sme dbali 

na tom aby sa využívali efektívne a hospodárne, sme predsa zástupcovia občanov, mali by sme 

ich strážiť, aby išli správnym smerom.  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš, Hojstrič, Derdáková, 

Jendruch 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.6 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok r.2018. 

           17:38 hod. 

Hlavná kontrolórka – materiál  bol zákonným spôsobom vyvesený na úradnej tabuli mesta aj 

na webovej stránke mesta.  

Poslanec Hojstrič – zaradiť do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Krompachy na I. polrok 2018 s doplnením poslaneckých návrhov:  

1. a) kontrolu projektu modernizácie spevnených plôch pre OD Pokrok; 

    b) kontrola sadových úprav, či boli súčasťou realizácie projektu; 

    c) kontrola ceny stromčekov podľa súpisu prác; 

2. kontrola použitia služobného motorového vozidla na rokovania zastupiteľstiev KSK vo 

funkčnom období 2013 – 2016. 
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Súhlasím, že vyhrala firmy s najnižším rozpočtom ale ten stromček v takej sume nestojí ani 

z ďaleka.  

Primátorka mesta – cena 580 € nie je cena za strom, v tejto položke je všetko aj s kvetináčom 

so zeminou, s fóliou, s osadením, s dovozom. My predkladáme do súťaže výkaz – výmer 

„ voláme ho v stavebníctve slepý – čistý“ . My hodnotíme konečnú sumu. Vyhral ten, kto dal 

najnižšiu sumu. Musíme vyhodnotiť uchádzača, ktorý dal najnižšiu sumu a nesmieme vstúpiť 

do zmluvy ani robiť zmeny v rozpočte, toto nám zákon neumožňuje.  

 

1.) Hlasovanie poslaneckého návrhu poslanca Mariána Hojstriča: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Hojstrič, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

 

2.) Hlasovanie poslaneckého návrhu poslanca Mariána Hojstriča: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Hojstrič, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

 

Poslanecký návrh poslankyne Evy Derdákovej: 

1. kontrola príjmov a výdavkov na Dni mesta a Vianočné trhy v roku 2017 (zľavy a zrážky pri 

poplatku za verejné priestranstvo); 

Hlasovanie poslaneckého návrhu poslankyne Evy Derdákovej: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Hojstrič, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš, Hojstrič, Derdáková, 

Jendruch 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie s poslaneckými návrhmi  č. 36/C.26 – viď pripojené k zápisnici 

(schvaľuje). 
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20. Doplnok č. 22 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

Informácia.       17: 50 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh Doplnku č. 22 k Organizačnému poriadku 

Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je v prílohou tejto zápisnice. Ide o navýšenie 

opatrovateliek z 8 na 10,3. Taktiež sme museli začať prevádzkovať komunitné centrum 

podarilo sa nám zabezpečiť z projektu 1 pracovníčku na 7 mesiacov, náklady budú len 5% jej 

mzdy.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš, Hojstrič, Derdáková, 

Jendruch 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.7 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

21. Návrh harmonogramu zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok 

2018.           17:53 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta - predložil písomný návrh harmonogramu zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch na rok 2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš, Hojstrič, Derdáková, 

Jendruch 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.27 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

22. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves.  17:54 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Spišská 

Nová Ves, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Po odsúhlasení pani Kolářová je ochotná ujať sa 

funkcie byť prísediacou na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš, Hojstrič, Derdáková, 

Jendruch 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/C.28 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

23. Prerokovanie zámeru spoločnosti Brantner Nova s.r.o., ohľadom rozšírenia 

existujúcej Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi.  

           17:55 hod. 

Prednostka MsÚ – predložila písomný návrh Prerokovanie zámeru spoločnosti Brantner Nova 

s.r.o., ohľadom rozšírenia existujúcej Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej 

Novej Vsi. Tento materiál, ktorý máte pred sebou, by mal byť podporným vyjadrením alebo 

stanoviskom, kde aj mesto Krompachy je členom SEZO Spiš, je to vlastne len kvôli tomu, že 

za pár rokov skládka skončí a je potrebné, aby sa rozšírila táto skládka, lebo nám hrozí to, že 
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potom budeme vyvážať odpad do vzdialenejších skládok a tým pádom sa nám navýši suma za 

odvoz odpadu. Sú požiadané všetky členské mestá a obce SEZO Spiš.  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš, Hojstrič, Derdáková, 

Jendruch 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 36/D.8 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

24. Návrh na vyplatenie odmien.       17: 58 hod. 

Poslankyňa Mičeková – Navrhujem, aby MsZ v Krompachoch schválilo vyplatenie odmeny 

zástupcovi primátorky mesta Krompachy Stanislavovi Barbušovi vo výške jedného mesačného 

platu. 

Poslankyňa Kozlová – počet hlasovacích lístkov p. Barbušovi – 12. Počet vydaných 9. Počet 

lístkov za vyplatenie odmien so súhlasom – 9. 

 

Poslankyňa Mičeková – Navrhujem, aby MsZ v Krompachoch schválilo vyplatenie odmeny 

hlavnej kontrolórke mesta Krompachy Ing. Márii Tomašovej vo výške jedného mesačného 

platu. 

Poslankyňa Kozlová - počet hlasovacích lístkov p. Ing. Tomašovej – 12. Počet vydaných 9. 

Počet lístkov za vyplatenie odmien so súhlasom – 9. 

 

25.Rôzne.          18:14 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková - poslanecký návrh poslankyne Evy Derdákovej - Návrh Doplnku č.1 

k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy. 

S čím pracujeme veľmi často sú rozpočtové opatrenia, formulácia v terajších Zásadách nie je 

jednoznačná. Navrhujem preto v dvoch prípadoch v bode A a v bode B, aby bolo uvedené, 

schváliť rozpočtové opatrenia povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

v meste v úhrne do výšky rozpočtového roka, suma sa nemení a aby sme boli o vykonaných 

rozpočtových opatreniach, ktoré sú v kompetencii pani primátorky, informovaní na najbližšom 

MsZ.  

Hlavná kontrolórka – tie zásady je naozaj potrebné inovovať, sú tam staré veci. 

 

Hlasovanie poslaneckého návrhu poslankyne Evy Derdákovej: 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za    : Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Stana, Šmidová,  Ontko, Jendruch, 

Hojstrič, Barbuš 

zdržal sa : 0 

proti  : 0 

 

26. Diskusia.           18:20 hod. 

 

Poslankyňa Šmidová – osvetlenie k MŠ Maurova ráno je tam tma, na ulici Maurerovej nesvieti 

celý rad, asi bude nejaká porucha. 

Zástupca primátorky mesta – rozprávali sme o tom na minulom MsZ, bolo nejaké riešenie 

aby sa napojil z areálu školy reflektor, musí to zabezpečiť riaditeľka školy, je to možno 

záležitosť 100 €. 
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Poslanec Stana – ako súčasný predseda kultúry a mládeže chcem pochváliť rekonštrukciu 

kultúrneho domu. Bol pekný program, deťom sa páčil a aj Mikuláš sa páčil, taktiež Smejko 

a Tanculienka. Mohli by sme osloviť do budúcna Spišské divadlo, lebo občania sú hladní po 

kultúrnom vyžití. 

Poslanec Hojstrič – je veľmi smutné, že deň boja za demokraciu ti nič nehovorí, naozaj malé 

mestá a obce vedia zorganizovať malé spomienkové stretnutia. Ja si tento deň hlboko vážim 

a budem všetko preto robiť, aby po ročnom výpadku sa to opäť zorganizovalo na budúci rok, 

len mi je to ľúto, že si to nevšimlo mesto. 

Chcem pochváliť za tohtoročný Mikuláš, rodičom sa tom veľmi páčilo, trošku boli výčitky na 

12 minútový ohňostroj. Veľa ľudí počas ohňostroja utekali do vnútra, lebo deti sa báli. Počas 

adventu by nemal byť ohňostroj. 

Chcem poďakovať pani primátorke, pani prednostke, pani hlavnej kontrolórke, pánovi 

zástupcovi, všetkým poslancom a zamestnancom za to, že sme celý rok spolupracovali, niekedy 

sa trápili, prajem požehnané vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku. 

Pani primátorka - bude sa opravovať ozvučenie v divadelnej sále, ozvučenie pôjde do 

hľadiska, je to na základe požiadavky ZUŠ. Ohňostroj nám nezakázal žiaden kňaz, robia sa 

oslavy, zábavy. Na ohňostroji boli použité menej hlučné svetlice, možno niektoré deti sa menej 

boja, niektoré sa viac boja, počula som, že aj psy sa boja. Streľmajster si zvolil takýto čas na 

ohňostroj. Ja som počula na ohňostroj len dobré ohlasy. 

Hlavná kontrolórka – chcela by som požiadať, aby sa dodržiaval a rešpektoval rokovací 

poriadok. Prečo na to upozorňujem, pri bode „SEZ" nemohla som dohovoriť, lebo pani 

primátorka si zobrala slovo, nebolo mi umožnené do vysvetľovať, začala som hovoriť o ŽoP 1 

..., mala som to otvorené, boli to podklady k správe o výsledku kontroly v roku 2015, veď som 

to cez prestávku aj ukázala, aj s p. Zavadovou som to dnes doobeda prešla. Chcela by som 

požiadať, aby sme naozaj rešpektovali rokovací poriadok - do budúcna pri každom a jednom 

bode a nechajme sa dohovoriť, nebrať slovo, ale rešpektovať predsedajúceho, platí to pre nás 

všetkých, aj pre pani primátorku.  

Pani primátorka - poďakovala za účasť na dnešnom rokovaní,  za spoluprácu počas celého 

roka a popriala pokojné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roka hlavne veľa zdravia.  

 

V Krompachoch  13. decembra 2017 

Zapísala : Mgr. Jozefína Šimoňáková  

  

 Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ                     primátorka mesta    

 

    

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

    Ing. Eva    DERDÁKOVÁ,  poslankyňa MsZ 

    MUDr. Marián HOJSTRIČ,  poslanec MsZ 
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