ZÁPISNICA
z 3. zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 23. februára 2011 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch
Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 3. rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch. Predložila návrh, aby bolo možné priebeh rokovania nahrávať
na diktafón, s ktorým všetci poslanci súhlasili. Privítala poslancov MsZ, zástupcov
spoločností s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií, zamestnancov mesta. Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo 12 poslancov MsZ.
Primátorka mesta poverila Stanislava BARBUŠA, zástupcu primátorky mesta, aby
viedol dnešné rokovanie.
Poslanec Ing. Klein – dôležité dokumenty by sa mali prerokovať v komisiách
mestského zastupiteľstva a odsúhlasiť ich s právnikom mesta. Preto predložil poslanecký
návrh, stiahnuť z dnešného rokovania Štatút mesta, rokovacie poriadky MsZ a komisií MsZ
a Štatút Krompašského spravodajcu.
Za poslanecký návrh Ing. Kleina boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Barbuš,
v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania, ktorý bol schválený
poslancami MsZ.
Program rokovania:
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch.
4. Plán opráv nebytových priestorov pre rok 2011.
5. Majetkové návrhy.
6. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta Krompachy.
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2010.
8. Doplnok č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 1/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy.
9. Doplnok č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Krompachy na rok 2011.
11. Návrh Rozpočtu mesta Krompachy na rok 2011.
12. Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok
2011
13. Návrh Plánu investícií mesta Krompachy na rok 2011.
14. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rady škôl a školských zariadení za
zriaďovateľa.
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15. Návrh doplnku č. 1 k Zásadám k poskytovania finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov.
16. Návrh doplnku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Krompachoch.
17. Návrh doplnku č. 1 k Štatútu ZPOZ pri MsZ v Krompachoch.
18. Návrh na zrušenie VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2010 o náhradách za úkony
vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta Krompachy
19. Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád.
20. Rôzne.
a) odvolanie členky rady DNMK a voľba Správnej rady DNMK;
b) udelenie cien mesta.
21. Návrh na uznesenie.
22. Diskusia.
23. Záver.
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice poslankyne MsZ Ing. Alžbetu
PERHÁČOVÚ a Ing. Liviu KOZLOVÚ, za zapisovateľku Anna ČECHOVÚ.
2. Voľba návrhovej komisie.
Primátorka mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda –
Stanislav BARBUŠ, členovia – Oľga DZIMKOVÁ a Ing. Štefan KLEIN.
Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Barbuš. V miestnosti
nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/A.1 - viď pripojené pri zápisnici.
3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch.
Zástupca primátorky predložil písomnú správu o plnení uznesení MsZ
v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.1 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie
správu).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.2 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie
informáciu spoločnosti Termokomplex s.r.o.).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.1 - viď pripojené pri zápisnici (ruší uznesenie).
4. Plán opráv nebytových priestorov pre rok 2011.
Zástupca primátorky predložil písomný plán opráv nebytových priestorov pre rok
2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
2

MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.1 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje plán opráv).
5. Majetkové návrhy.
Ing. Erika Balážová, referentka ekonomického oddelenia, predložila písomné návrhy
majetkových prevodov, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
a) návrh osobitného zreteľa na predaj bytu p. Dušanovi Kopancovi a manželke
Rozálii Kopancovej rod. Soľáková, obaja bytom Stará cesta č.7, Krompachy.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, upozornila, že v zmysle zákona platného
od 1. januára 2011 prípad osobitného zreteľa sa hlasuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov a to
musí byť uvedené aj v dôvodovej správe.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.4 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný
zreteľ).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.1 - viď pripojené pri zápisnici (konštatuje).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.1 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
b) návrh na predaj a spôsob predaja bytov na ulici Stará cesta

č. 7 v Krompachoch.

Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.2, 3 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje predaj
a spôsob predaja).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/L.1 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
c) návrh na predaj bytu p. Dušanovi Kopancovi a manželke Rozálii Kopancovej rod.
Soľáková, obaja bytom Stará cesta č.7, Krompachy.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/ E.5 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje predaj bytu).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/L.2 a,b - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
d) návrh na zrušenie predkupného práva pre Mesto Krompachy, k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve spoločnosti SEZ Krompachy a.s., dohodnuté v zmysle Zmluvy
o obmedzení prevodu nehnuteľnosti zo dňa 13.11.2007.
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Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.8 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.5 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
e) návrh na prevod časti pozemku vo vlastníctve SEZ Krompachy a.s., v prospech
Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., Hornádska č. 1, 053 42 Krompachy.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.2 - viď pripojené pri zápisnici (súhlasí).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.2 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
f) návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na časť
pozemkov (VN prípojka) v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31,
04291 Košice.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.6 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.3 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
g) návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 9/C-11 zo dňa 23.10.2007, ktorým bola
schválená zmluva o nájme medzi mestom Krompachy a BHMK, s.r.o. Krompachy.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.9 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zrušenie
uznesenia).
ch) návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Mestom Krompachy
a spoločnosťou BHMK, s.r.o. Krompachy s nasledovnými náležitosťami.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.10 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.6 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
i) návrh na zmenu Uznesenia č. 2/B.15 zo dňa 19.1.2011 na nájom skladových
priestorov v areáli hnedého priemyselného parku na Hornádskej ulici s.č. 293
spoločnosti HASMA s.r.o., Hornádska č. 1, Krompachy.
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Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.7 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.4 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
j) návrh na kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Krompachy na ulici SNP – parcela C-KN 2404,
parcela C-KN 2405 v prospech 6-tich spoluvlastníkov (p. Erika Šmatláková a spol.).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.1 - viď pripojené pri zápisnici (súhlasí).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/J.1 - viď pripojené pri zápisnici (žiada).
k) návrh na zriadenie záložného práva na nasledovné nehnuteľnosti tvoriace areál
hnedého priemyselného parku.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.17 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/ L.3 - viď pripojené pri zápisnici (poveruje).
l) návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu - Centrum s.r.o. Krompachy - prípad
hodný osobitného zreteľa a návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu - Centrum
s.r.o. Krompachy.
Ing. Štefan Klein, konateľ spoločnosti Centrum s.r.o., okomentoval predložený návrh
na predal spoluvlastníckeho podielu – Centrum s.r.o., Krompachy.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko
k uvedenému predaju, ktoré je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/ D.2 - viď pripojené pri zápisnici (konštatuje).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli 8, proti boli Puchala, Samuel
Čiasnoha, hlasovania sa zdržal Barbuš. V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.18 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prípad
hodný osobitného zreteľa).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli 10, proti bol Puchala,
v miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.14 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
Za predložený návrh predaj spoluvlastníckeho podielu z prítomných 11 poslancov boli
8, proti boli Puchala, Samuel Čiasnoha, hlasovania sa zdržal Barbuš, v miestnosti nebol
MUDr. Hojstrič.
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MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.19 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje predaj
podielu).
Za predložený návrh predaj pozemku z prítomných 11 poslancov boli 9, hlasovania sa
zdržali Puchala, Barbuš. V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/20 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje predaj
pozemku).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli 10, hlasovania sa zdržal Barbuš.
V miestnosti nebol MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.15 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
Ing. Balážová – predložila žiadosť Občianskeho združenia Kromsenior o bezplatnú
správu všetkých športových ihrísk v meste. Zo strany mesta bola daná odpoveď, že toho času
nie je záujem dávať do prenájmu športové ihriská. Ak by to bolo reálne, muselo by to ísť
verejnou súťažou, priamym predajom, alebo dražbou.
Poslanec Puchala – čo týmto zámerom sa sleduje, nepochopil to.
Poslankyňa Ing. Perháčová – táto žiadosť nebola prerokovaná vo finančnej a
majetkovej komisii, odporúčala sa týmto zaoberať sa na ďalšom zasadaní MsZ.
Primátorka mesta – MsZ by sa malo rozhodnúť, či dáme športoviská do nájmu,
vypísať súťaž v súlade so zákonom a zadefinovať podmienky.
Poslanec Jendruch – ako predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu nevie
ako hlasovať, čo sa tým sleduje.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.6 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
6. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta Krompachy.
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch č.
1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krompachy. Doplnil, že
materiál bol posudzovaný právnikom JUDr. Lukášom Skurkom.
Poslanec Jendruch – cenník služieb sa zvyšoval?
Primátorka mesta - ceny sa len upravovali
Poslankyňa Ing. Perháčová – návrh VZN bol prerokovaný v komisii finančnej
a majetkovej, ktorá ho odporúča schváliť.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/G.1 - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.7 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2010.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka mesta, predložila písomnú správu
o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2010, ktorá je prílohou tejto
zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 9 poslancov boli všetci, v miestnosti neboli
Jendruch, Ing. Klein, Ing. Kozlová.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.3 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
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8. Doplnok č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 1/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy.
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložil
písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 1/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Jendruch – komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, návrh doplnku
prerokovala. Predložil poslanecký návrh, aby čiastka pre ZŠ a MŠ bola vo výške 1.05 €
a doplnkové stravovanie 0,31 €.
Poslankyňa Ing. Kozlová – v celkovom balíčku je to isté, aby to bolo vyrovnané so
ZŠ a MŠ, doplnkové stravovanie je vyššie.
Za poslanecký návrh pána Jendrucha boli všetci prítomní 12 poslanci MsZ.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/G.2 - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.8 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
9. Doplnok č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložil
písomný návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Jendruch predložil poslanecký návrh v čl. 3 nerušiť bod 5 – školské
jedálne, v bode 3 – školské kluby – zvýšiť na 5,-- €, bod 4 – CVČ – účinnosť od 01. 09.
2011.
Poslanec Ing. Ontko – prikláňa sa k návrhu poslanca Jendrucha.
Za poslanecký návrh pána Jendrucha boli všetci prítomní 12 poslanci MsZ.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/G.3 - viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.9 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Krompachy na rok 2011.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko hlavného
kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2011 a na roky 2012-2013, ktoré je prílohou tejto
zápisnice.
Poslanec MUDr. Hojstrič – hlavná kontrolórka pomenovala všetky riziká v rozpočte,
je ich dosť a nie sú to malé sumy.
Hlavná kontrolórka – rizikom môžu byť aj iné položky. Veľké akcie boli
odsúhlasené, sú uzatvorené zmluvy, snažiť sa príjmovú časť naplniť a vyhnúť sa rizikám.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli 11, hlasovania sa zdržal MUDr.
Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.4 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
11. Návrh Rozpočtu mesta Krompachy na rok 2011 a na roky 2012-2013.
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Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, predložil v písomnej forme návrh
Rozpočtu mesta Krompachy na rok 2011 a na roky 2012-2013, ktorý je prílohou tejto
zápisnice a okomentoval predložený návrh rozpočtu mesta Krompachy.
Zástupca primátorky mesta – finančná a majetková komisia odporúča schváliť
rozpočet na rok 2011. Zároveň predložil poslanecký návrh: vo výdavkovej časti – položka
rekreácia, kultúra a náboženstvo, celý odstavec presunúť do kolónky príspevky spolkom
a organizáciám. Do konca februára organizácie majú predložiť projekty a na zasadaní MsZ
v apríli sa celá časť finančných prostriedkov rozdelí.
Primátorka mesta – presne musíme vedieť, aké náklady sú na jednotlivých
športoviskách a odčleniť úhrady energií a médií od dotácií. Rozčlenia sa zvlášť náklady na
prevádzku a na činnosť.
Ing. Krak – programový rozpočet môže ostať tak, ako to je. V programe je to šport.
Poslanec MUDr. Hojstrič – nebolo by to zlé, vie sa to zdokladovať?
Hlavná kontrolórka – v ekonomickej časti sa to rozdelí. Vyúčtovanie dotácií bolo,
kde bolo konkrétne uvedené, na čo sa dotácie použili, ale poslanci o tomto neboli
informovaní.
Poslanec Ing. Klein – schvaľuje sa programový rozpočet.
Za poslanecký návrh poslanca Barbuša boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel.
Poslanec Ing. Klein – predložil poslanecký návrh doplniť do dôvodovej správy, čo sa
bude diať, ak sa nenaplnia príjmy, bude sa čerpať úver, alebo sa pokrátia výdavky.
Primátorka mesta – doplniť, že v prípade neplnenia rozpočtu,
mestské
zastupiteľstvo schváli zmenu rozpočtu.
Za poslanecký návrh Ing. Kleina boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel.
Poslanec Ing. Ontko – futbalový klub má znížený rozpočet, preto predložil
poslanecký návrh upraviť rozpočet 26 600,-- € pre futbalový klub, z položky plat kontrolóra
a zamestnancov a zvýšiť pre MŠK Pokrok na 7 300,-- €. Štátna správa musí šetriť na platoch,
uvoľňuje sa zo zamestnania, nevidí dôvod, prečo by to nemohlo byť aj v samospráve.
Primátorka mesta
– zvýšenie pre futbalový klub
porovnávala s rokmi
predchádzajúcimi, kedy boli podielové dane vyššie, aj futbalový klub mal viac prostriedkov.
Je kríza, podielové dane sa znížili, musí sa šetriť. Mesto na platoch zamestnancov v r. 2009
sa ušetrilo, futbalový klub neušetril. Má sa šetriť na platoch zamestnancov? Je to trošku
neetické.
Poslanec Ing. Ontko – je skrytá rezerva, oproti iným mestám je tu dosť
zamestnancov.
Poslanec Jendruch – poslanec Ing. Ontko má pravdu v určitých veciach, plat
kontrolórky je daný zákonom. Nie je kompetentný riešiť platové situácie u pracovníkov
mestského úradu. Bolo odsúhlasené, že prostriedky pre organizácie sa dali do jednej položky,
o ktorých sa bude rozhodovať v apríli, ale teraz si zaisťuje príspevky pre seba – futbalový
klub.
Primátorka mesta – sa ušetrilo na mzdách zamestnancov, mohli sa prostriedky, ale
použili sa na zimnú údržbu.
Zástupca primátorky mesta– je valorizácia platov, platy sú zákonom stanovené.
Poslanec MUDr. Hojstrič – je rok krízy, postihuje to všetky mestá. Obvodné úrady
prepúšťali zamestnancov, sociálne poisťovne a pod.. Obec Smižany má približne počet
obyvateľov ako naše mesto a má menej zamestnancov. Primátorka a prednosta si obhája počet
zamestnancov. Nie je ten, aby o tomto rozhodol.
Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, – každý má svoj názor a právo, platové záležitosti
sú prepočítané podľa stavu. V rámci kolektívnej zmluvy sa musia plniť svoje záväzky. Je
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nával práce ako napr. v účtovníctve či je to už hnedý priemyselný park, Halňa a pod.. Ľudia
sú na hrane, všade sú rezervy, v podstate stojí za svojim. Seriózne sa pristupuje k rozpočtu,
šetrí sa. Nie je seriózne, že chcú vyrovnanosť a my musíme ísť dole. V období reforiem je
nárast práce. Pri odchode do dôchodku patrí 3 mesačné odchodné. Pri znižovaní stavu
pracovníkov musí sa vyplatiť 9 mesačné odstupné.
Primátorka mesta – veľa veci robíme sami, nezadáva sa externé vypracovanie iným
firmám. Na zabezpečenie Hnedého priemyselného parku nie je schválená ani koruna.
Poslanec MUDr. Hojstrič – NKÚ zistil 43 pochybení a v transparentnosti je naše
mesto na predposlednom mieste.
Prednosta MsÚ – je potrebné si prečítať pozorne brožúru, v transparentnosti
verejného obstarávania sme obstali, sme asi v polovičke tabuľky všetkých miest.
Primátorka mesta – to, ako má vyzerať www stránka vyšlo vo vyhláške vyšla
v septembri 2010.
Poslanec Ing. Klien – rozpočet sa prerokovával na finančnej a majetkovej komisii, na
pracovnom stretnutí. Dôležité je prijať rozpočet. Znížili sa náklady na MsP. Poslanci MsZ
v priebehu roku žiadať analýzu a zmenu rozpočtu.
Primátorka mesta – brať do úvahy špecifiká každého mesta. Máloktoré mesta má
také problémy, ako my. Bol predložený návrh na centrálny zberný dvor tam, kde je sociálny
podnik. Je nesúhlas, lebo v týchto oblastiach sú povodne.
Poslanec Puchala - sčasti mu už na niektoré dotazy bolo povedané. Ak sú
pripomienky, je potrebné predložiť aj alternatívu. Stotožňuje sa s predloženým rozpočtom.
Nájsť spôsoby sponzorsky dotiahnuť viac prostriedkov pre šport. Kolektívna zmluva je veľký
nadštandard, prehodnotiť ju.
Poslanec MUDr. Hojstrič – rozpočet je v kríze, mali by byť prostriedky na chod
mesta. Navrhnutá je ročná odmena primátora vo výške 10 000,-- €, v minulom roku bola
vyčerpaná vo výške 1 600,-- €, bolo to odchodné zástupcovi primátorky mesta. MsP sa
zvyšoval v minulom roku rozpočet, na čo sa použili. Nie je problém znížiť odmeny
poslancom počas krízy. Je nutné v tomto roku vynaložiť prostriedky na rekonštrukciu
fontány?
Ing. Krak - rozpočet bol upravovaný počas roka. Navýšené prostriedky pre MsP sa
použili na energie, mzdy, použili sa na jednotlivé položky.
Primátorka mesta – neschvaľujeme záverečný účet, to bude na ďalšom MsZ. Robí
sa oprava parku, pri jednom neporiadku urobiť všetko, čo je potrebné, aby sa to všetko
opravilo. Ak sa to neurobí, nič sa nestane. Dokázali sa znížiť náklady na správu na položke
MsÚ, ale u ostatných nie.
Poslanec Jendruch – ušetrilo sa aj na odmenách poslancov MsZ.
Poslankyňa Ing. Kozlová predložila poslanecký návrh – z položky rekonštrukcia
prác na MŠ Hlavná ulica, znížiť na 119 000,-- € a 30 000,-- € presunúť pre MŠ Robotnícka
ul.. MŠ Robotrnícka ul. podľa regionálneho úrad verejného zdravotníctva nespĺňa
podmienky čo sa týka sociálneho zariadenie, kuchyňa. Zatiaľ môže fungovať, ale je potrebné
začať s rekonštrukciou. MŠ je nízko nákladová, je zničená, vyžaduje si rekonštrukciu. MŠ
má 9 370,-- € v rámci sponzorstva. Sú prísľuby na získanie ďalších prostriedkov od
sponzorov.
Primátorka mesta – oceňuje príspevok pani poslankyne, vyzdvihla prácu rodičov na
tejto škôlke, ktorí zabezpečili sponzorské prostriedky. Rozpočet na MŠ Hlavná je predbežný,
bude sa robiť po jednotlivých častiach s menšími nákladmi ako dal projektant.
Za poslanecký návrh Ing. Kozlovej z prítomných 12 poslancov MsZ boli 11,
hlasovania sa zdržal Puchala. Návrh prešiel.
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Za poslanecký návrh poslanca Ing. Ontka – upraviť položku miest zamestnancov –
z prítomných 12 poslancov boli Ing. Ontko, Puchala, MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha, Ing.
Kozlová, Ing. Klein. Hlasovania sa zdržali Barbuš, Ing. Perháčová, Dzimková, Probala,
Jendruch, Rudolf Čiasnoha. Návrh neprešiel.
Za poslanecký návrh poslanca Ing. Ontka – presunúť celú čiastku – odmeny
primátorovi mesta – do položky šport vo výške 10 000,-- € boli všetci prítomní 12 poslanci
MsZ. Návrh prešiel.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.11 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje programový
rozpočet).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.5 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie
rozpočet na roky 2012-2013).
12. Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok
2011
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložil
písomný návrh na rozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok
2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice a zároveň ho okomentoval.
Poslanec Jendruch, komisia školstva, kultúry, mládeže a športu odporúča predložený
návrh schváliť.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.12 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
13. Návrh Plánu investícií mesta Krompachy na rok 2011.
Ing. Anna Čupajová, vedúca oddelenia výstavby, predložila písomný návrh Plánu
investícií mesta Krompachy na rok 2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Oproti
predloženému návrhu je zmena v bode 6 - MŠ Hlavná 119 000,--€ a MŠ Robotnícka –
30 000,--€, body sa prečíslujú.
Poslanec Puchala – ak sa nebude robiť chodník na ul. SNP, že je to predčasné, nech
sa to odloží o rok a prostriedky presunúť na Lorencovu ul.. Nie je to priorita robiť ihrisko na
JUH-u?
Ing. Čupajová – je to malá čiastka,
Primátorka mesta – chodník na Lorencovej je oprava z bežných výdavkov,
predložené sú investície. Snahou bude urobiť to v tomto roku.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.13 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
14. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rady škôl a školských zariadení za
zriaďovateľa.
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložil
návrh na odvolanie a delegovanie členov školských rád za zriaďovateľa, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/H.1 - viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
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MsZ prijalo uznesenie č. 3/CH.1 - viď pripojené pri zápisnici (deleguje).
15. Návrh doplnku č. 1 k Zásadám k poskytovaniu finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov.
Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh doplnku č. 1 k Zásadám
k poskytovaniu finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, ktorý je prílohou tejto
zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.6 - viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.14 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.10 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
16. Návrh doplnku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Krompachoch.
Zástupca primátorky predložil písomný návrh doplnku č. 1 k Zásadám odmeňovania
poslancov MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Ontko predložil návrh znížiť paušálnu odmenu na 80,-- € a predsedovi
komisie za účasť na 10,-- €.
Poslanec MUDr. Hojstrič navrhol paušálnu odmenu vo výške 50,-- €.
Poslanec Ing. Ontko svoj návrh stiahol.
Za poslanecký návrh MUDr. Hojstriča boli Ing. Ontko, MUDr. Hojstrič, Barbuš, Ing.
Klein, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha, proti boli Ing. Perháčová, Dzimková, Probala, Rudolf
Čiasnoha, Puchala, Jendruch. Návrh neprešiel.
Za pôvodný predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, proti bol Ing. Ontko.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.15 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.12 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).

17. Návrh doplnku č. 1 k Štatútu ZPOZ pri MsZ v Krompachoch.
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh doplnku č. 1 k Štatútu ZPOZ
pri MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Ing. Klein – predložil poslanecký návrh neuvádzať spravidla, ale uvádzať
len 1 krát mesačne.
Za predložený poslanecký návrh boli všetci prítomní 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel.
Zástupca primátorky mesta – nie je potrebné sa stretávať každý mesiac
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.16 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.11 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
18. Návrh na zrušenie VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2010 o náhradách za úkony
vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta Krompachy.
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Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh na zrušenie VZN MsZ
v Krompachoch č. 2/2010 o náhradách za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta
Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 10 poslancov boli všetci, v miestnosti neboli
Jendruch a MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.2 - viď pripojené pri zápisnici (ruší).
Za predložený návrh z prítomných 10 poslancov boli všetci, v miestnosti neboli
Jendruch a MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/K.13 - viď pripojené pri zápisnici (ukladá).
19. Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád.
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na odvolanie a menovanie
členov dozorných rád, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol
MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/H.2 - viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).
Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov boli všetci, v miestnosti nebol
MUDr. Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/I.1 - viď pripojené pri zápisnici (menuje).
20. Rôzne.
a) odvolanie členky rady DNMK a voľba Správnej rady DNMK.
Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh na odvolanie členky rady
Detskej nadácie mesta Krompachy a voľbu Správnej rady DNMK, ktorý je prílohou tejto
zápisnice.
Poslanec Jendruch – v správnej rade chýba zastúpenie z radov poslancov MsZ.
Prednosta MsÚ- štatút má presný počet členov a a môže sa vymeniť.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/H.3 - viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/A.2 - viď pripojené pri zápisnici (volí).
b) udelenie cien mesta.
Primátorka mesta predložila písomný návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti
Dňa učiteľov, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.21 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje cenu mesta
Ivanovi Kuchárovi).
Za predložený návrh z prítomných 12 poslancov boli všetci.
MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.22 - viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje cenu mesta
Jánovi Merjavému).
21. Návrh na uznesenie.
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Zástupca primátorky mesta, Stanislav Barbuš, predseda návrhovej komisie,
predložil návrh na uznesenie z 3. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.
22. Diskusia.
Poslanec Puchala v denníku Korzár redaktorka určila vinníka a poškodených krádeže
v našom meste, pričom vyšetrenie nebolo ukončené. Pri hlasovaní odmien nebol za zníženie
z dôvodu, že ako podnikateľ sponzoruje rôzne organizácie, školy, pričom unikajú väčšie
peniaze.
Poslanec Jendruch – na príjazdovej ceste na JUH sú veľké diery, padá oporný múr
na Zemanskej ulici.
Primátorka mesta – pri schvaľovaní rozpočtu mesta čakala diskusiu k navýšeniu
finančných prostriedkov na opravu komunikácií. Komunikácie sa opravia, keď sa spustí
obaľovačka. Okresnej správe ciest bola zaslaná požiadavka, aby sa zjednala oprava šachty na
Zemanskej o probléme oporného múru vedia.
Ing. Čupajová – oprava je naplánovaná v roku 2011 a 2012.
Poslanec Hojstrič – súhlasí s názorom poslanca Puchalu. Poslanci KSK sa vzdali
odmien pre obce a mestá postihnutých povodňami. Mesto Krompachy obdrží 2 500,-- €.
Koncom roka by sa mal prehodnotiť rozpočet, aby sa vedelo, ako mesto stojí. Opravy ciest
boli prerokované na zasadnutí KSK, sú veľké investície. Odbočovacie kruhy pri jubilejnom
dome je nízka čiastka, prerokuje sa to. V tomto roku sa budú opravovať cesty v Hincovciach,
Olšavke a kruhový objazd v Spišských Vlachoch.
23. Záver.
Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 3. zasadaní
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

V Krompachoch 23. februára 2011
Zapísala : Anna Čechová

Mgr. Emil MUĽ
prednosta MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

OVEROVATELIA:
Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ,
Ing. Lívia
KOZLOVÁ,

poslankyňa MsZ
poslankyňa MsZ
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