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ZÁPISNICA  
z 31. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 9. októbra 2013 vo veľkej zasadačke 
Mestského  úradu v Krompachoch. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 31.  zasadania mestského 
zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov spoločností 
s majetkovou účasťou mesta, zástupcov spoločnosti KFŠ – DELTA, s.r.o. Bardejov. 
Požiadala, aby priebeh rokovania mohol byť nahrávaný na diktafón. S návrhom všetci 
prítomní súhlasili. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo 10 
poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnili sa MUDr. Marián HOJSTRIČ a Ing. Ľuboš 
ONTKO. Navrhla vypustiť z rokovania body: z bodu 7 majetkové návrhy - schválenie zmluvy 
HPP a bod 10 – financovania Hnedého priemyselného parku; tým ostatné body sa posúvajú. 
Za takto predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 
 
Program rokovania: 
 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
3. Interpelácie poslancov MsZ. 
5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 9. októbru 2013. 
6. Žiadosť o predbežné schválenie investície – spracovanie opotrebovaných pneumatík. 
7. Majetkové návrhy. 
8. Návrh na odvolanie a voľbu  členov vyraďovacej komisie a ústrednej inventarizačnej 
komisie. 
9. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 
10. Financovanie Hnedého priemyselného parku. 
11. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly. 
12. Operačný plán zimnej údržby. 
13. Potvrdenie uznesenia č. 30/C.27 a 30/F.2 zo dňa 21. augusta 2013. 
14. Návrh rozpočtových opatrení č. 26 a 27. 
15. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 
2013/2014. 
16. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy 
v roku 2013. 
17. Rôzne. 
18. Diskusia. 
19. Záver. 
 
 
1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Primátorka mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   
zápisnice poslancov MsZ: Ing. Lívia KOZLOVÁ a Igor JENDRUCH. 
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3. Voľba návrhovej komisie. 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Samuel 
ČIASNOHA, členovia : Oľga DZIMKOVÁ a Vladislav PROBALA.   
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/A.1 -  viď  pripojené pri zápisnici (volí). 
 
3.  Interpelácia poslancov MsZ. 
 
Poslankyňa Ing. Kozlová sa informovala o ukončení  projektu Halňa a aké konkrétne bolo 
využitie 5% finančných prostriedkov, ktoré zaplatilo mesto,.  
Primátorka mesta  – kolaudačné rozhodnutie je právoplatné, mesto uhradilo 5% z celkovej 
výšky, kedy je mesto povinné uhrádzať na projekt, spolupodieľa sa. 
 
4. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 9. októbru  2013. 
 
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky predložil správu o plnení uznesení MsZ 
v Krompachoch k 9. októbru  2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Pri nesplnených uzneseniach, alebo čiastočne splnených  zo strany mesta sa uznesenie splnilo, 
zmluva bola vypracovaná, zaslaná, ale druhá strana zmluvu nepodpísala. Uznesenie č. 28/G.4 
zo dňa 22. mája 2013 nebolo splnené z dôvodu, že sa nepodarilo  zosúladiť termín stretnutia 
primátorky mesta  a riaditeľa PVS Poprad. 
Poslanec Puchala – reagoval na povedané: PVS ignoruje odpovedať. Aký je dôvod prečo 
primátorka mesta uznesenie č. 30/F.2 zo dňa 21. augusta 2013 nepodpísala. Rómom sa predlží 
uznesenie, ale je istota, že to podpíšu? 
Primátorka mesta  – dohody, t.j. termíny, na stretnutie už boli, ale pre iné povinnosti nebolo 
možné stretnutie uskutočniť, buď jednej alebo druhej strany do toho niečo prišlo.  
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia  majetku a RP  – zmluvy dnes boli podpísané, preto 
až teraz ústne informuje. 
Primátorka mesta – uznesenie nepodpísala z dôvodu, že  je to nehospodárne nakladanie 
s prostriedkami mesta. Bol daný podnet na prokuratúru na preskúmanie BHMK s.r.o.. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.1 - viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.1, C.2, C.3, C.4, C.6  - viď  pripojené pri zápisnici (predlžuje). 
 
 
5. Žiadosť o predbežné schválenie investície – spracovanie opotrebovaných pneumatík. 
 
Zástupca primátorky mesta predložil písomnú žiadosť o predbežné schválenie investície – 
spracovanie opotrebovaných pneumatík spoločnosti KFŠ – Delta Bardejov, ktorá je prílohou 
tejto zápisnice. 
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RNDr. Jaroslav Dlugoš, zástupca spoločnosti KFŠ – Delta, prezentoval návrh na investičnú 
akciu -   Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou, kde je 
v prvom rade  potrebné schválenie dokumentu na životnom prostredí pod podmienkou, ak 
mesto schváli ďalšie kroky. Z ekologického pohľadu sa rieši rastúci problém so zväčšujúcim 
sa množstvom odpadov. Pyrolyzované odpady sú zastúpené  pneumatikami. Technológiou sa  
rozloží na zložky, ktoré sa dajú ďalej použiť. Vstupná surovina je gumová drvina. Princípom 
pyrolýzy je rozklad organických väzieb vplyvom vysokej teploty bez kyslíka. Proces sa deje 
v uzavretom priestore, nedochádza k úniku. Produktmi sú pryrolýzny uhlík, olej, plyn, 
oceľové kordy. Zámer je postaviť závod na spracovanie 16 000 t pneumatík ročne. Popis 
pyrolýzačnej  technológie je: drvička pneumatík, sušenie a uskladnenie drviny, pyrolýza je  
tepelný rozklad bez prístupu vzduchu. Vytvorí sa cca 110 – 130 pracovných miest. 
Ing. Jozef Krak, vedúci EO – prečo práve v Krompachoch, 16 000 t čo to znamená 
z pohľadu Slovenska. 
RNDr. Dlugoš – produkcia je vyššia,  autoservisy zbierajú pneumatiky. Je to záležitosť 
marketingu, kto dokáže ponúknuť za výhodnú cenu. Sú tu vhodné priestory, voľná pracovná 
sila, nie je to ďaleko z Bardejova. 
Primátorka mesta  – potrebné je predložiť investičný zámer, projektový. V zámere by malo 
byť uvedené aké sú požiadavky, plocha, investičné náklady, časový harmonogram – príprava, 
realizácia, aké médiá. 
RNDr. Dlugoš  – je potreba požiarnej vody, plocha cca 5 ha, musí byť bezpečnostná  
vzdialenosť, dalo by sa vmestiť aj do 3 ha, ekonomika – prediskutovať s riaditeľom, lehota – 
výstavba 2-3 roky vrátane prípravy. 
Poslankyňa Ing. Kleinová – obhliadka závodu bola včera, osobne sa jej to páčilo, znečistenie 
ovzdušia je oveľa nižšie ako je momentálne v meste. 
RNDr. Dlugoš  – príspevok v Bardejove bol 0,4 % na pozadie. Funkčné fabriky produkujú 
emisie. 
Poslanec Puchala – je voľná plocha, alebo si ju musia  pripraviť? 
RNDr. Dlugoš  – plánuje sa výstavba v areáli Kovohuty, kde sú haly. Čo sa týka médií, 
potrebná je voda,  plyn je vlastný.  
Ing. Anna Čupajová, spoločný stavebný úrad – akou dopravou sa to bude riešiť.  
RNDr. Dlugoš  – denne je to asi 100 t, cca  15 kamiónov cez týždeň počas pracovných dní. 
Primátorka mesta sa poďakovala zástupcom spoločnosti za účasť a prezentáciu.  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B. 2- viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 
6. Majetkové návrhy. 
 
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, predložila písomné 
majetkové návrhy, ktoré stručne uviedla a sú prílohou tejto zápisnice. 
 
a) predaj pozemku na Jesenského ulici v Krompachoch Miroslavovi Dutkovi, bytom 
Hlavná č. 17  Krompachy. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený 
návrh schváliť. 
Puchala – nie je to precedens? 
Ing. Balážová – návrh je predložený  na základe poslaneckého návrhu. 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, hlasovania sa zdržali Barbuš, Puchala, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.1 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, hlasovania sa zdržali Barbuš, Puchala, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/H.1 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
 
b) predaj pozemkov pod záhradnou chatkou v Krompachoch manželom Petrovi 
Uličnému a Ľuboslave Uličnej, obaja bytom Mlynská 6, Krompachy. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený 
návrh schváliť. 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti  neboli MUDr. 
Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.2 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti  neboli MUDr. 
Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/H.2 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 
 
c) zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva hospodárstva  SR – projekt Hnedý 
priemyselný park Krompachy. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený 
návrh schváliť. 
Z prítomných 8 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Barbuš, Puchala, hlasovania sa zdržala Mgr. Mičeková, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, Probala. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.3 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
Z prítomných 8 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Barbuš, Puchala, hlasovania sa zdržala Mgr. Mičeková, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová, Probala. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/H.3 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá). 
Primátorka mesta mala dotaz k hlasovaniu poslankyne Mgr. Mičekovej, prečo sa hlasovania 
zdržala. Projekt hnedý priemyselný park je rozpracovaný, mesto musí založiť svoje 
nehnuteľnosti, keď chceme, aby sa stavba dokončila. 
Poslankyňa Mgr. Mi čeková, je to jej rozhodnutie, má 4 možnosti hlasovania, preto hlasuje 
podľa svojho vedomia a svedomia.  
 
d) zámer predať pozemok na ulici kpt. Nálepku v Krompachoch za účelom zriadenia 
prístupu k pozemkom vo vlastníctve Mgr. Mazúra. 
 
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predaj  formou 
osobitného zreteľa. 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti  neboli MUDr. 
Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.4.1 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti  neboli MUDr. 
Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.4.2 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje predaj formou 
osobitného zreteľa). 
Z prítomných 9 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf 
Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, v miestnosti  neboli MUDr. 
Hojstrič, Ing. Ontko, Ing. Kozlová.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/H.4 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá).  
 
e) zámer prenájmu časti pozemku na Starej Maši za účelom zabezpečenia 
protipovodňových opatrení úpravou terénu pre spoločnosť HZ Metal s.r.o.  
 
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predaj formou 
osobitného zreteľa. 
Primátorka mesta – ťažko sa bude zdôvodňovať osobitný zreteľ, musí byť závažné 
odôvodnenie, je to firma, ktorá podniká. 
Poslankyňa Ing. Perháčová – predložila poslanecký návrh predaj  formou obchodnej 
verejnej súťaže. 
Ing. Balážová – priamy predaj a obchodná súťaž, je proces takmer  totožný. Skôr navrhuje 
obchodnú súťaž. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.5.1 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).  
Za poslanecký návrh poslankyne Ing. Perháčovej boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ, 
v miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Ing. Ontko. Návrh prešiel. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.5.2 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje predaj formou 
obchodnej verejnej súťaže). 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/H.5 - viď  pripojené pri zápisnici (ukladá).  
 
7. Návrh na odvolanie a voľbu  členov vyraďovacej komisie a ústrednej inventarizačnej 
komisie. 
 
Ing. Balážová  predložila písomný návrh na odvolanie a voľbu členov vyraďovacej komisie 
MsZ, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený 
návrh schváliť. 
Poslanec Puchala – informoval sa na  znenie novej komisie. 
Ing. Balážová – oboznámila prítomných s menným zoznamom  vyraďovacej komisie MsZ.   
Poslanec Puchala – prečo je odvolaná pani Papcunová, môže sa cítiť dotknutá, keď sa aj 
nezúčastňovala, nikto ju na zasadanie komisie  nepozval, nepozýval, nevedela o konaní. 
Nevie sa s tým stotožniť. 
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Mgr. Emil Mu ľ, prednosta MsÚ  – komisia sa môže meniť každý rok. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za odvolanie Ing. Kleina z vyraďovacej komisie MsZ  boli 
Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. 
Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za odvolanie Ing. Polnišera z vyraďovacej komisie MsZ  
boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. 
Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za odvolanie Papcunovej  z vyraďovacej komisie MsZ  boli 
Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Barbuš, 
Ing. Kozlová, proti boli Puchala a Mgr. Mičeková, v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 
Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/E.1 - viď  pripojené pri zápisnici (odvoláva).  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/A.2 - viď  pripojené pri zápisnici (volí).  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za odvolanie Ing. Kleina z ústrednej inventarizačnej komisie 
MsZ boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, 
Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 
Ontko.  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za odvolanie Ing. Grohregina  z ústrednej inventarizačnej 
komisie MsZ boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, Rudolf Čiasnoha, Samuel 
Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, v miestnosti  neboli MUDr. 
Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/E.2 - viď  pripojené pri zápisnici (odvoláva).  
 
8. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 
 
Ing. Balážová  predložila v písomnej forme materiál na Prípravu inventarizácie majetku 
mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený 
návrh schváliť. 
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, požiadala o dodržanie termínov a odporúčala 
v rozpočtových organizáciách, t.j. v školách a školských zariadeniach, ako aj v spoločnostiach  
s majetkovou účasťou mesta, vykonať inventarizáciu skôr, tzn. posunúť termíny vykonania 
a odovzdania výsledkov na mestský úrad.  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.3- viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
9.  Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly. 
 
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka mesta, predložila písomnú informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Kontrolu nevykonala, neboli jej 
predložené požadované dokumenty, účtovné záznamy. Kontroly, ktoré boli vykonané 
v BHMK s.r.o. v predchádzajúcich rokoch, boli zistenia porušenie zákona. Správy o výsledku 
boli predložené na zasadanie mestského zastupiteľstva, nie raz konštatovala o kontrolných 
zisteniach. Účty, doklady sa neviedli tak, ako to ukladá zákon o účtovníctve. Už pri kontrole 
v 2008, alebo 2009, aj predtým, bolo zistené, nie sú naplnené účty fondu prevádzky, opráv, 
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údržby, nebolo možné sa dostať  k vierohodným dokladom, podkladom, je veľmi ťažko takto 
vykonávať kontrolu. Podala trestné oznámenie na prokuratúru na neznámeho páchateľa. 
Poslanec Jendruch – je to pritiahnuté  za uši. Konateľ spoločnosti  nemal šancu predložiť 
materiály včas v takomto krátkom termíne. 
Poslanec Puchala  – na oznámenie je už odozva? 
Primátorka mesta  – materiály neboli predložené ku kontrole, lebo veľkú časť zobrala už 
kriminálna polícia, šetrenie sa začalo. 
Hlavná kontrolórka  mesta  – trestné oznámenie bolo dané, nie sú naplnené účty fondu 
prevádzky a opráv. V materiáli máte uvedené, kedy a aký čas mali na predloženie. Nebol to 
krátky termín. Kontrolór je oprávnený požadovať doklady v určenej lehote, ak by mohlo  
dôjsť k mareniu kontroly, požaduje materiály predložiť ihneď po oznámení o začatí kontroly. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.4 - viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
 
10. Operačný plán zimnej údržby. 
 
Mgr. Emil Mu ľ, prednosta MsÚ, predložil písomný Operačný plán zimnej údržby, ktorý je 
prílohou tejto zápisnice. 
Poslanec Puchala – verí tomu, že operačný plán je pripravený odborne. 
Poslanec Jendruch – je zahrnutá Banícka štvrť aj nemocnica? 
Zástupca primátorky mesta – Nemocnica Krompachy s.r.o., si musí zmluvu zabezpečiť so 
spoločnosťou Ekover s.r.o. Spišské Vlachy. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.6 - viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
 
11. Potvrdenie uznesenia č. 30/C.27 a 30/F.2 zo dňa 21. augusta 2013. 
 
Bc. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil písomný návrh vykrytia 
strát BHMK s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Primátorka mesta – uznesenie č. 30/C.27 a 30/F.2 zo dňa 21. augusta 2013 nepodpísala 
z dôvodu, že je to nehospodárne nakladanie s prostriedkami mesta, preto je návrh predložený 
na dnešné zasadanie mestského zastupiteľstva. 
Hlavná kontrolórka mesta  – svoje stanovisko vyslovila na minulom zasadaní MsZ a trvá na 
ňom. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Barbuš, hlasovania sa zdržali Mgr. Mičeková, Puchala, 
Ing. Kozlová, v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko. Návrh neprešiel. 
MsZ prijalo uznesenie č. 31/F.1 - viď  pripojené pri zápisnici (nepotvrdzuje).  
 
12. Návrh rozpočtových opatrení č. 26, 27, 28. 
 
Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtových opatrení č. 26, 27  a 28, ktorý je 
prílohou tejto zápisnice. 
Ing. Jozef Krak, vedúci EO, uviedol predložené rozpočtové opatrenia. 
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Poslankyňa Ing. Perháčová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložené 
návrhy schváliť. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.6 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 26).  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.7 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 27).  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.8 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 28).  
 
 
 
13. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 
2013/2014. 
 
Prednosta MsÚ predložil písomný návrh obsadenosti škôl a školských zariadení na území 
mesta Krompachy v školskom roku 2013-2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Poslankyňa Perháčová – z celkového počtu je viac ako 30%  detí v MŠ a ZŠ SNP. Je 
informácia že stúpa počet narodených rómskych detí. 
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu  – prieskum sa vykonal pred 3 
rokmi, populácia rómskych detí rastie, o dva roky by sa situácia u nerómskych detí mala 
zlepšiť. 
Poslankyňa Ing. Kozlová – komisia MsZ školstva, kultúry, mládeže a športu odporúča 
predložený návrh schváliť.  
Poslanec Jendruch – k 8.10. 2013 sa v krompašskej  nemocnici narodilo 514 detí. 
Zástupca primátorky mesta  – je vytvorený atlas rómskych obcí aj  s počtom obyvateľov. 
Už sa nerobia veľmi tajnosti o počte rómoch. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/B.5 - viď  pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).  
 
14. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy 
v roku 2013. 
 
Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na úpravu škôl a školských zariadení na území 
mesta Krompachy v roku 2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Primátorka mesta – v platnosti je zákon o navýšení miezd učiteľov. Z prenesených 
kompetencií sa platy upravili pre učiteľov ZŠ, pre učiteľov MŠ z prenesených kompetencií 
prišli dotácie za 1. a 2.  štvrťrok,  za 3. a 4. štvrťrok asi neprídu. Podpísané je memorandum 
na zníženie 10 % z nákladov rozpočtu  a 5 % miezd, čo mesto nesplní, keďže sa zvýšia 
náklady pre učiteľov MŠ, CVČ, ZUŠ. Štát tlačí na mestá, ale nedodržuje podmienky pre 
mestá. 
Zástupca primátorky mesta - mestá sa začnú súdiť so štátom, keďže mestá nie sú povinné 
dodržiavať memorandá. 
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Ing. Znanec – ZŠ s MŠ Maurerova ul. má havarijnú situáciu. Bola predložená požiadavka na 
úhradu vo výške 1 500,-- €, ale bude to pravdepodobne vyššie. Vie sa poukázať 
z prenesených kompetencií a z rezervy, pričom sa  upraví  rozpočet. Môže sa požiadať  OÚ 
Košice o finančné prostriedky, ale je otázne, či to bude kladne vybavené. 
Primátorka mesta -  z rezervy sa uvoľnia finančné  prostriedky na havarijný stav. 
Poslankyňa Ing. Kozlová – komisia MsZ školstva, kultúry, mládeže a športu odporúča 
predložený návrh schváliť. Riaditeľka  ZŠ s MŠ Maurerova ul. sa sťažovala, že z mesta sa 
nebol nikto pozrieť na havarijnú situáciu. 
Primátorka mesta – riaditeľka má zverený majetok za ktorý zodpovedá štatutár, t.j. riaditeľ, 
je to samostatný právny subjekt. Mesto, ak má prostriedky, tak ich uvoľní na havarijný stav. 
Poslankyňa Ing. Kozlová – bola sa pozrieť aký je stav. Ak je možnosť, tak občianske 
združenie pomôže, ale asi to nebude možné, keďže v prevažnej miere z prostriedkov 
občianskeho združenia je možné zakúpiť učebné pomôcky. 
Prednosta MsÚ  – zriaďovateľ spolupracuje s riaditeľkou, prísľub je, že sa jej pomôže.  
Primátorka mesta – málokedy je naplnený rozpočet na 100 %, školy a školské zariadenia 
dostanú toľko, ako majú rozpočtované. Mesto si nenechá ani cent z ich rozpočtu. Žijeme 
z podielových daní a koľko vyberieme z miestnych daní. Za komunálny odpad sa nevyberie 
tak, ako by sa malo. 
Poslanec Jendruch – áno je to pravda, ale keby pani riaditeľka zavolala, aký je stav. Je 
predsa majetok mesta. 
Primátorka mesta – bol sa pozrieť Ing. Znanec a Ing. Ondáš. MsZ rozhoduje o pridelení 
finančných prostriedkoch. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/D.9 - viď  pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
Primátorka mesta – štát nezaslal finančné prostriedky, preto mesto musí  nájsť finančné 
prostriedky na zvýšené  platy pre učiteľov, pričom tieto prostriedky mohli ísť do opráv, do 
rekonštrukcií. 
  
Poslankyňa Ing. Perháčová – predložila poslanecký návrh znova rokovať o BHMK s.r.o. – 
vykrytie strát spoločnosti. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  Návrh prešiel. 
Bc. Kurta  – preplatky občanom boli preplatené v plnej výške, teraz je potrebné vrátiť 
pôžičky. 
Poslankyňa Ing. Kozlová – nie sú ucelené informácie, poslanci sú často  zavádzaní. Týka sa 
to aj iných vecí. Nevie o tom, aby Termokomplex s.r.o. požičal mestu peniaze. Je to ďalej čím 
horšie. 
Zástupca primátorky mesta  – zmluvy nie sú medzi mestom, ale medzi BHMK a veriteľmi. 
Poslanec Puchala – oceňuje to, že niekto požičal finančné prostriedky. Sú s úrokmi? 
Zástupca primátorky  – sú to  bezúročné pôžičky a pôžička nebola z Termokomplex-u, ale 
z Pokroku s.r.o. Krompachy. 
Primátorka mesta – materiál bol predložený na minulom zasadaní. Na všetky otázky by jej 
bolo zodpovedané, ak by sa na nich informovala u zamestnancov na úrade. Materiál, ktorý bol 
predložený na dnešnom zasadaní, bol už predložený na minulom zasadaní a ktorý poslancom 
bol zaslaný v piatok. Poďakovanie patrí pánovi Böhlkemu, Ing. Smaržíkovi a pánovi 
Neubellerovi, že promptne požičali prostriedky. Ak sa neuzatvorí zmluva o reklame, bude to 
problém s vrátením finančných prostriedkov. 



10 
 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/G.1 - viď  pripojené pri zápisnici (potvrdzuje schválenie).  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/G.2 - viď  pripojené pri zápisnici (potvrdzuje - žiada).  
Z prítomných 10 poslancov MsZ za boli Ing. Perháčová, Dzimková, Jendruch, Probala, 
Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Mgr. Mičeková, Barbuš, Puchala, Ing. Kozlová, 
v miestnosti  neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Ontko.  
MsZ prijalo uznesenie č. 31/C.5 - viď  pripojené pri zápisnici (predlžuje do 14.10.2013).  
Primátorka mesta  – podpísané memorandum naše mesto ho nedodrží už aj z dôvodu, že 
z bežných výdavkov sa uhrádzajú prostriedky pre BHMK a učiteľom materských škôl. 
 
 
15. Rôzne. 
 
V bode rôznom neboli žiadne otázky, návrhy. 
 
16. Diskusia. 
 
Poslanec Jendruch – plaváreň je otvorená 2 mesiace v roku a mesto dáva veľké finančné  
prostriedky na jej prevádzku. Prečo sú zalepené tabule pri vstupe do mesta? Ako sa už 
spomínalo, veľa miest nesplní memorandum. Požiadal, aby primátorka mesta vyslovila 
poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na  zdarnom priebehu Krompašského jarmoku. 
Primátorka mesta – na krytú plaváreň bolo plánovaných 45 000,-- €. Čiastka bude 
prekročená, objekt sa musí temperovať. Sú vysoké náklady na vykurovanie. Bol inštalovaný 
merač plynu na naše zariadenie. Plaváreň bola otvorená koncom mája, toho času prebiehajú 
plavecké kurzy, pre verejnosť nie je otvorená. Musia byť 3 plavčíci, náklady idú hore. Je to na 
našu ťarchu, škola nechce vykonávať správu. Dopravný inšpektorát nám robí problémy 
s umiestnením tabúľ, preto sú dočasne zakryté. Na Krompašský jarmok je prvá reakcia, 
zamestnancom sa už poďakovalo. 
Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS  – tabuľa  smerom na Kolinovce je 
už v poriadku. Smerom od Košíc musí byť premiestnená o 150 m. 
Ing. Čupajová – na umiestnenie tabúľ prebehol proces v zmysle stavebného zákona. 
Poslankyňa Ing. Kozlová – prečo zmluva na hnedý priemyselný park bola stiahnutá 
z rokovania. Môže si pozrieť všetky materiály k Halni? 
Primátorka mesta  – čo sa týka Halne, bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 
ktoré je u Mgr. Slovinského. 5% finančných prostriedkov mesto použilo na spoluúčasť, na 
projekt z európskej únie musí byť spoluúčasť. Do 7 dní  5%  účasť sa musí uhradiť, je to 
podľa podmienok zmluvy, musíme ich najprv uhradiť. Neoprávnené náklady sa stále nájdu, 
ktoré musíme uhradiť my. Posielajú sa monitorovacie správy. Zmluva na hnedý priemyselný 
park  bola daná na prerokovanie spoločnosti SEZ, pripomienky boli zaslané len včera, preto 
sa to stiahlo z dnešného rokovania. 
Poslankyňa Mgr. Mi čeková – zúčastnila sa prvýkrát na Dňoch mesta. Názor na udeľovanie 
cien - bolo ich veľa, v meste pomaly nebude človeka, ktorý nebol ocenený, preto by sa malo 
vyberať dôsledne. Čo sa týka hlasovania – má možnosť vybrať zo 4 možností, môže sa 
slobodne rozhodnúť. Ak by mala riešenie, tak sa prihlási do rozpravy. 
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Primátorka mesta – nenúti nikoho, len chcela počuť názor ako riešiť situáciu, lebo sa nevie 
nič iné vymyslieť. Bol vypracovaný znalecký posudok na chatu  Plejsy, SEZ poskytuje svoj 
majetok na založenie majetku v prospech ministerstva hospodárstva. Sú to problémy, pričom 
sú vynaložené finančné  prostriedky na znalecké posudky.  
Poslanec Probala – požiadal, aby mestská polícia viac hliadkovala na Štúrovej ul.. Zvážiť 
realizáciu  tabule partnerských miest. 
Primátorka mesta – MOON mal pripraviť tabuľu  s tým, že sa odhalí počas Krompašského 
jarmoku, ale nestihli to urobiť. 
Poslanec Jendruch – informoval, že krompašská nemocnica sa umiestnila na 33 mieste 
v zozname 50 najlepších nemocníc v rámci Slovenska. 
Primátorka mesta – oboznámila všetkých prítomných, že v nedeľu 13. 10. 2013 sa uskutoční 
48. ročník  Beh ulicami Krompách. 
Poslanec Jendruch pozval všetkých na pripravovanú akciu Beh ulicami Krompách. 
 
17. Záver. 
 
Primátorka mesta  sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 31.  zasadaní Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
V Krompachoch  9. októbra  2013 
 
Zapísala : Anna ČECHOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Emil MU Ľ     Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
 prednosta MsÚ               primátorka mesta 
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