ZÁPISNICA
z 35. zasadania Mestského zastupiteĐstva v Krompachoch,
konaného dĖa 26. februára 2014 vo veĐkej zasadaþke Mestského úradu
v Krompachoch.
Prítomní: podĐa prezenþnej listiny.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 35. zasadania mestského
zastupiteĐstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov spoloþností
s majetkovou úþasĢou mesta, zástupcov médií, študentov Gymnázia Krompachy, ktorí sa
zúþastnili dnešného zasadania mestského zastupiteĐstva v rámci hodiny náuky o spoloþnosti.
Požiadala, aby priebeh rokovania mestského zastupiteĐstva bolo možné nahrávaĢ na diktafón
a s týmto návrhom všetci prítomní súhlasili. Mestské zastupiteĐstvo bolo uznášania schopné.
Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteĐstva, v miestnosti neboli MUDr. Marián
Hojstriþ, Rudolf ýiasnoha, Vladimír Puchala. Primátorka mesta predložila návrh programu
rokovania s pozmeĖujúcim návrhom, aby bod þ. 8 – majetkové návrhy boli prerokované ako
bod þ. 6. S upraveným návrhom programu všetci prítomní poslanci MsZ súhlasili.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Urþenie zapisovateĐa a overovateĐov zápisnice.
VoĐba návrhovej komisie.
Interpelácie poslancov MsZ.
Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. februáru 2014.
Správa o bezpeþnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2013.
Správa o þinnosti MsP v Krompachoch za rok 2013.
Majetkové návrhy.
Návrh úpravy rozpoþtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy
na rok 2014.
10. Návrh na použitie rezervného fondu.
11. Správa o vybavovaní sĢažností a podnetov obþanov, došlých na Mestský úrad
v Krompachoch za rok 2013.
12. Informácia o výsledku následných finanþných kontrol.
13. Správa o kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2013.
14. Roþná zmluva o zbere, odvoze, zneškodĖovaní komunálneho odpadu a výkonu iných
þinností.
15. Rôzne.
a) informácia o vzdaní sa þlenstva v komisii MsZ.
b) schválenie vedúcich kontrolných skupín – preventívne protipožiarne kontroly pre
rok 2014.
16. Diskusia.
17. Záver.
2. Urþenie zapisovateĐa a overovateĐov zápisnice.
Primátorka mesta urþila za zapisovateĐku zápisnice Annu ýECHOVÚ a za overovateĐov
zápisnice poslancov MsZ Samuela ýIASNOHU a OĐgu DZIMKOVÚ.
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3. VoĐba návrhovej komisie.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Mgr. Marta
MIýEKOVÁ, þlenovia Ing. Lívia KOZLOVÁ a Vladislav PROBALA.
Z prítomných 8 poslancov MsZ:
za
: 8 Ing. Perháþová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Barbuš, Ing.
Kozlová, Samuel ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti neboli: MUDr. Hojstriþ, Jendruch, Puchala, Rudolf ýiasnoha,
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/A.1 – vić pripojené pri zápisnici (volí).
4. Interpelácia poslancov MsZ.
Neboli predložené žiadne interpelácie.
5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. februáru 2014.
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, predložil písomnú správu o plnení uznesení
MsZ v Krompachoch k 26. februáru 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 Ing. Perháþová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Barbuš, Ing.
Kozlová, Samuel ýiasnoha, v miestnosti neboli MUDr. Hojstriþ, Puchala, Rudolf
ýiasnoha, nehlasoval Jendruch.
zdržal sa : 0
proti
:0
nehlasoval: Jendruch
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/B.1,2,3,4 – vić pripojené pri zápisnici (ruší).
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 Ing. Perháþová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Barbuš, Ing.
Kozlová, Samuel ýiasnoha, Jendruch, v miestnosti neboli MUDr. Hojstriþ,
Puchala.
zdržal sa : 0
proti
:0
nehlasoval: Rudolf ýiasnoha
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/C.1,2,3 – vić pripojené pri zápisnici (predlžuje).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
:11 Ing. Perháþová, Dzimková, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Barbuš, Ing.
Kozlová, Samuel ýiasnoha, Jendruch, v miestnosti neboli MUDr. Hojstriþ,
Puchala.
zdržal sa : 0
proti
:0
nehlasoval: Rudolf ýiasnoha
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/D.1 – vić pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
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6. Majetkové návrhy.
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku mesta a regionálnej politiky, predložila
majetkové návrhy v písomnej forme, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
a) Zmluva o nájme nehnuteĐností - HPP uzatvorená so spoloþnosĢou KFŠ – Delta, s.r.o.
Bardejov.
Primátorka mesta – návrh zmluvy poslanci MsZ dostali v materiáloch, mali ju možnosĢ
preštudovaĢ. Podmienky boli odkonzultované s právnikmi a to nášho mesta a spoloþnosti
KFŠ – Delta. Jediná podmienka zmluvy bola, že zmluva bude úþinná po predložení
posudzovania vplyvu na životné prostredie až po predložení stanoviska EIA. Ostatné veci
boli splnené podĐa vyhlásenej súĢaže. Podrobnejšie o výrobe informoval pán Dlugoš na
zasadnutí mestského zastupiteĐstva v októbri minulého roku a bol predstavený zámer
spoloþnosti. MsZ predložený návrh zobralo na vedomie, komisie MsZ nemali záporné
stanovisko, ani poslanci, preto sa prikroþilo k jednaniu s firmou. Pred rokovaním mestského
zastupiteĐstva zasadali tri komisie, ktoré sa k tomuto nájmu vyjadrovali. Poprosila pána
riaditeĐa, aby predložil zámer výroby.
Ing. Michal Kolcun, riaditeĐ spoloþnosti, oboznámil prítomných o investícii KFŠ – Delta,
s.r.o., ktorá by mala byĢ zriadená v areáli Hnedého priemyselného parku. Predložil návrh
ekologického spracovania odpadu – pneumatík. Je presný technologický postup, ovzdušie sa
nebude zneþisĢovaĢ. Jedným z produktov spracovaného odpadu sú chemické látky na výrobu
textílií. Nie je to spaĐovanie produktov, je to zakázané. Vykupujú sa plasty, pneumatiky cez
zberné dvory, zamestnajú sa Đudia, priemerný zárobok je 1 200,-- €.. Skôr by odpovedal na
otázky. Technológia je dobrá, mala by prežiĢ 21. storoþie. Je záujem spracovávaĢ aj iný
materiál.
Primátorka mesta – zmluva sa tvorila niekoĐko mesiacov, HPP je v areáli SEZ-u, mesto
odkúpilo pozemky, staré budovy sú zlikvidované, sú pozastavené aktivity. Projekt je
v hodnote cca 6 mil. €, je to veĐký projekt. Grant sme získali v roku 2009, dva roky sa hĐadal
obstarávateĐ stavby. V septembri 2014 by mala byĢ stavba ukonþená a zamestnaných by malo
byĢ 12 Đudí. Zmluva bude úþinná po posudzovaní technológie ministerstvom životného
prostredia. Posudzuje sa vplyv na životné prostredie, ak bude záporné stanovisko, nemôže
byĢ zmluva úþinná. 5 rokov sa nemôže niþ prerábaĢ. V prípade, že sa projekt neukonþí, budú
sa musieĢ vracaĢ finanþné prostriedky. Legislatívny proces je veĐmi zdĎhavý.
PoslankyĖa Ing. Perháþová, kde všade sú prevádzky. KoĐko kamiónov prejde cez mesto?
Ing. Kolcun – Slovnaft Bratislava, Dunajská Streda, Ostrava, Vítkovice, USA, Japonsko,
Kanada, ýína, aj v PoĐsku. Každá technológia je iná.
Primátorka mesta – v Bratislave a v Ostrave þo sa spracováva. 150 Đudí sú zamestnanci
THP?
Ing. Kolcun – v Bratislave olej. V Ostrave tetra paky.
PhDr. Dlugoš je to nepretržitá prevádzka, nie sú to len TH pracovníci.
PoslankyĖa Ing. Kozlová – zúþastnila sa prieskumu skúšobnej prevádzky a zaþala sa o to
zaujímaĢ. Od r. 2009 sa firma snaží umiestniĢ na Slovensku, ale naráža na problémy obþanov.
Ing. Kolcun – v Stropkove sa vyvinul tlak na primátora, pozemok nebol majetkom mesta, ale
pozemkového fondu, preto sa nepodarilo zrealizovaĢ prevádzku. To isté sa stalo v Senici,
pozemky mesto spoloþnosti nepredalo. Situácia nie je jednoduchá. Každý sa bojí novej veci.
PhDr. Dlugoš – je to 10-11 kamiónov v týždni, ak sú pneumatiky celé. Ak budú podrvené,
bude tých kamiónov menej. V Senici bol vypracovaný projekt, vynaložili sa nie malé finanþné
prostriedky na štúdie a posudky. Musí byĢ istota, že to bude zrealizované.
Poslanec Ing. Ontko – ak je ekologické nezavadné, preþo to nechcú iné mestá.
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Ing. Kolcun – Đudia to aj chcú, ale problém je asi niekde inde.
PhDr. Dlugoš záujem je, ale riešiĢ to systematický. Podpora musí byĢ, Đudia sa boja. Ak
nebude podpora z najvyšších miest. Stanovisko EIA je odporúþajúce.
Poslanec Ing. Ontko – pri chemickej reakcii vznikajú 3 druhy surovín, budú sa skladovaĢ?
PhDr. Dlugoš – denne sa spracuje 50 t pneumatík na 3 produkty – olej, uhlík, plyn, þo sa
bude vyvážaĢ. Sú 2 nádrže na olej.
Poslanec Ing. Ontko – vzniká zápach pri chemickej reakcii. Obþania majú obavy zo
zneþistenia ovzdušia.
Ing. Kolcun – prostredie nebude zneþistené, vzduch sa nesmie dostaĢ do vnútra, ani vonku,
je to uzavreté.
Poslanec Jendruch – preþo to nie je v Bardejove. Krompašania sa neboja, ale už chemické
spracovanie odpadov máme, obþania nie sú tým nadšení. Krompachy sa stanú spracovateĐom
nebezpeþného odpadu. K bodu þ. 4 v zmluve.
Ing. Kolcun – v Bardejove nie je priemyselná zóna. Mesto nemá financie na odkúpenie
pozemkov na priemyselnú zónu.
Poslanec MUDr. Hojstriþ – nemáme s tým skúsenosti, Đudia sa boja. Sú tu rôzne problémy.
Krompachy sú spájané s ekologickou záĢažou figurujeme v rámci Slovenska na 2 mieste.
Priemyselné parky na Slovensku nie sú obsadené, chápe obavu obþanov nášho mesta. Na
Šariši s výstavbou neskúšali?
Ing. Kolcun – áno, bola to obec pri Prešove, ale pozemky nevyhovovali.
Primátorka mesta – poćakovala za úþasĢ a za podrobnejšie vysvetlenie procesu pyrolýzy.
V októbri, keć spoloþnosĢ predložila návrh, neboli pripomienky a 10 poslanci návrh zobrali
na vedomie. Do súĢaže hnedého priemyselného parku sa iný investor neprihlásil
a nepredpokladal sa negatívny názor obþanov na investora spoloþnosĢ KFŠ - Delta. V meste
je vysoká nezamestnanosĢ, preto sa chcel stavaĢ priemyselný park, aby mali Đudia prácu.
Potešila sa, že je tu takáto možnosĢ už aj preto, že proces pyrolýzy pozná. Nie je problém so
zneþisĢovaním ovzdušia, pretože táto technológia nemá komín. Privítala túto aktivitu, že sa
o tom rokovalo. Bude to maĢ dopad na zmluvu na hnedý priemyselný park, potrebných bude
400 000,-- € úver, zamestnaĢ 12 Đudí na 5 rokov. Je problém s investormi, v projekte bolo 12
Đudí zamestnaĢ v HPP, ale þo tam budú robiĢ. ďudia nemajú peniaze, prichádza veĐa
exekuþných príkazov, ženy odchádzajú do zahraniþia od rodiny, aby zarobili peniaze.
Poslanec Rudolf ýiasnoha požiadal o 5 minútovú prestávku pred hlasovaním.
PoslankyĖa Ing. Perháþová, predsedníþka komisie finanþnej a majetkovej, komisia na
svojom zasadaní sa predloženým návrhom zaoberala a jej odporúþanie je, neschváliĢ návrh,
ale navrhuje oboznámiĢ sa s technológiou, poznaĢ výsledky práce.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, samozrejme je za ekologické prostredie v meste,
nezabúdaĢ na ekonomické hĐadisko vo vzĢahu k HPP. Zaoberala tým finanþná komisia?
PoslankyĖa Ing. Perháþová, finanþná a majetková komisia sa zaoberala a vyjadrovala
k predloženému materiálu, k zmluve.
PoslankyĖa Dzimková, komisia sociálna, zdravotná, bytová a rómskej komunity, stanovisko
komisie je, že odporúþa návrh schváliĢ.
Poslanec Probala – komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu odporúþa si obzrieĢ
prevádzku.
Poslanec MUDr. Hojstriþ – komisia výstavby a životného prostredia, po posúdení EIA
odporúþa návrh schváliĢ.
Primátorka mesta – firma asi nebude maĢ problém zabezpeþiĢ exkurziu v takejto
prevádzke?
Ing. Kolcun – overí si to.
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Hlavná kontrolórka – þas sa kráti, kolaudácia musí byĢ do septembra tohto roku. Ak sa
nenájde investor, bude to úverová zaĢaženosĢ pre mesto, þo to prinesie, aká bude ekonomická
situácia mesta, aký bude dopad na chod mesta?
Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia – ak nebude investor, všetku Ģarchu musí
mesto zobraĢ na seba. V rozpoþte mesta nie je uvažované s úverom. Poþítalo sa s príjmami za
nájom od investora, z toho by sa zaplatila 5% na spoluúþasĢ. V prípade, že nebudú finanþné
prostriedky na 5 % spoluúþasĢ, þo je cca 400 000,-- €, mesto si musí zobraĢ úver. Vykonal
sa prieskum bánk, návrh je predložený. V tomto roku je potrebných 37 000,-- €, ktoré nie sú
v rozpoþte plánované a poþas 9 rokov by úverová zaĢaženosĢ mesta bola oveĐa väþšia.
Hlavná kontrolórka – bude maĢ mesto vôbec na splátky? Aký je cca mesaþný príjem do
rozpoþtu - podielové dane, vlastné príjmy – dane, iné. Aký by bol cca mesaþný výdaj vrátane
splátok istiny a úroku ak sa zoberie úver. Chod mesta musí byĢ zabezpeþený v zmysle zákona
o obecnom zriadení. ýim dlhšie sa bude úver splácaĢ, tým viac sa predraží. Bola zmena
v zákone o rozpoþtových pravidlách.
Primátorka mesta – od septembra sa musí zamestnaĢ 12 Đudí zamestnaĢ, þo nám to urobí
s rozpoþtom. Je to záĢaž pre budúce zastupiteĐstvo. Teraz je 12 % úverová zaĢaženosĢ, bude
ale väþšia. Máme rozpracované projekty na zberný dvor, komunitné centrum, revitalizácia
centra, bude výzva na opravy škôl, bude sa rekonštruovaĢ pavilón ZŠ Maurerova, na þo je
potrebná 5 % spoluúþasĢ. ZvážiĢ pri HPP ako zodpovední gazdovia. SEZ sa do súĢaže
neprihlásil, aj keć je podpísaná zmluva o spolupráci. Je to zamotaná situácia. Nechce zaĢažiĢ
mesto zlým životným prostredím, je to technológia, ktorá nemá komín, skade pôjdu úlety.
Poslanec MUDr. Hojstriþ – na jednej strane sú obavy vedenia mesta, je to záĢaž pre mesto,
investor, ktorý sa predstavil, citoval stanovisko primátora Senice, kde tiež boli obavy
obþanov, aby nezneþisĢovalo ovzdušie.
Poslanec Barbuš – môže citovaĢ opaþné názory.
Primátorka mesta – Đudia, ktorí pracovali pri peciach boli šĢastní, že môžu robiĢ, aj napriek
tomu, že ovzdušie bolo škodlivé. ďudia nemajú dostatok peĖazí, tržby v obchodoch poklesli.
Poslanec Jendruch – preþo odstúpil SEZ. Ako sú na tom ostatné mestá, ktoré majú
priemyselné parky a nemajú investorov. Chýba mu vyjadrenie rady seniorov.
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky – všetky súĢaže boli
vyhlasované, súĢaž žiadalo ministerstvo hospodárstva, ktoré vytklo cenu za prenájom, nebola
trhová, ćalšia podmienka bola na ukazovatele dopadové a výsledkové. Mesto musí dodržaĢ
a splniĢ to, þo je zadefinované v projekte. Problém bolo, že SEZ sa neprihlásil z dôvodu, že
12 pracovných miest nevie zabezpeþiĢ, musí ich zabezpeþiĢ investor. V prípade, že to takto
nebude mesto musí vracaĢ prostriedky za celý projekt.
Primátorka mesta – z ministerstva hospodárstva sa pýtali, preþo sa do projektu dalo 12
pracovných miest, bol to práve SEZ, ktorý projekt spracoval a zadefinoval 12 pracovných
miest.
Poslanec Puchala – SEZu záležalo, aby bol priemyselný park, necítia morálnu
zodpovednosĢ, keć to položí mesto?
Poslanec Probala – žiadal o chronologické zrekapitulovanie.
Ing. Balážová – SpoloþnosĢ SEZ Krompachy a.s. vypracovala projekt – žiadosĢ
o poskytnutie nenávratného finanþného príspevku z fondov EÚ na výstavbu nového HPP.
V prvej etape mesto odkúpilo pozemky a stavby v areáli spoloþnosti SEZ Krompachy a.s..
Následne v druhej etape mesto pôvodné objekty asanovalo. Pri každej žiadosti o platbu na
realizáciu aktivít HPP, ktorá je zasielaná MH SR je potrebné v prospech MH SR založiĢ
nehnuteĐný majetok vo výške rovnej resp. vyššej ako je súþet už vyplateného NFP a tej þasti
NFP, ktorú mesto žiada vyplatiĢ. To znamená, že v prípade postupného zriaćovania záložného
práva, je jednou z podmienok uvoĐnenia þasti NFP preukázanie zriadenia záložného práva
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zabezpeþujúceho aj túto ešte neuvoĐnenú þasĢ NFP. Mesto už má založený takmer celý svoj majetok.
Zo spoloþnosti SEZ Krompachy a.s. nám bolo prisĐúbené, že ako predmet zálohu poskytnú svoj
nehnuteĐný majetok. Mesto na vlastné náklady vyhotovilo znalecký posudok na predmet zálohu,
zabezpeþilo vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva. SpoloþnosĢ SEZ Krompachy a.s. však
zmluvu nepodpísala, a tak mesto muselo založiĢ opäĢ svoj majetok. Každá aktivita, ktorú mesto

realizuje na HPP musí byĢ vopred schválená SEIA, ktorá následne postupuje materiály na
schválenie MH SR. Je to administratívne a þasovo veĐmi nároþný proces.
Primátorka mesta – do priemyselného parku mali ísĢ štyria investori, proces verejného
obstarávania sa predlžil a oni stratili záujem. Ak nepôjdu, SEZ nájde iných a keć nie, pôjde
do toho SEZ sám, aby mesto neostalo na holiþkách. Podielové dane oproti minulému roku sú
nižšie. SEZ sa neprihlásil do súĢaže, musíme hĐadaĢ inde.
Poslanec Probala – ostali druhotné suroviny z likvidácie budov.
Primátorka mesta – z budov druhotné suroviny boli zobraté už predtým. Železo chcelo
zobraĢ mesto, aby sa zaplatilo za položku na uskladnenie odpadu a likvidáciu azbestu, pretože
v rozpoþtoch sa na zabudlo.
Z prítomných 12 poslancov MsZ:
za
: 3 Barbuš, Rudolf ýiasnoha, Dzimková
zdržal sa : 3 Puchala, Jendruch, Ing. Ontko.
proti
: 6 Ing. Perháþová, Probala, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Samuel ýiasnoha,
MUDr. Hojstriþ.
Návrh neprešiel.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/I.1 – vić pripojené pri zápisnici (neschvaĐuje).
b) Nájomná zmluva uzatvorená so spoloþnosĢou HZ Metal s.r.o. Krompachy.
PoslankyĖa Ing. Perháþová – komisia finanþná a majetková odporúþa predložený návrh
schváliĢ.
Primátorka mesta – Ing. Ontko a Ing. Kozlová rokovali o cene? SpoloþnosĢ mala ponúknuĢ
vyššiu cenu ako 0,50 €
PoslankyĖa Ing. Kozlová – v priemyselnom parku bola cena 0,13 €.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 9 Ing. Perháþová, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Samuel
ýiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstriþ, Puchala.
zdržal sa : 2 Barbuš, Dzimková
proti
:0
v miestnosti nebol Rudolf ýiasnoha.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/E.1 – vić pripojené pri zápisnici (schvaĐuje).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 9 Ing. Perháþová, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Samuel
ýiasnoha, Jendruch, MUDr. Hojstriþ, Puchala.
zdržal sa : 2 Barbuš, Dzimková
proti
:0
v miestnosti nebol Rudolf ýiasnoha.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/F.1 – vić pripojené pri zápisnici (žiada).
c) predaj pozemku pod garážou na ulici Veternej v Krompachoch Ladislavovi Gáborovi
s manželkou, SNP þ. 7, Krompachy.
PoslankyĖa Ing. Perháþová – komisia finanþná a majetková odporúþa predložený návrh
schváliĢ.
ϲ


Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 Ing. Perháþová, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Samuel
ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti neboli Rudolf ýiasnoha, Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/E.2 – vić pripojené pri zápisnici (schvaĐuje).
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 Ing. Perháþová, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Samuel
ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti neboli Rudolf ýiasnoha, Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/G.1 – vić pripojené pri zápisnici (ukladá).
d) podmienky obchodnej verejnej súĢaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru þ. 202 v Dome kultúry
v Krompachoch.
PoslankyĖa Ing. Perháþová – komisia finanþná a majetková odporúþa predložený návrh
schváliĢ.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 Ing. Perháþová, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Samuel
ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti neboli Rudolf ýiasnoha, Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/E.3 – vić pripojené pri zápisnici (schvaĐuje).
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 Ing. Perháþová, Probala, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Samuel
ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti neboli Rudolf ýiasnoha, Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/G.2 – vić pripojené pri zápisnici (ukladá).
7. Správa o bezpeþnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2013.
Mjr. JUDr. František Puškár, riaditeĐ OO PZ SR, predložil písomnú správu
o bezpeþnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Oddelenie sa stabilizuje, do konca roka by mal byĢ stav policajtov naplnený. Výsledky sú
trošku horšie oproti minulému roku. Mala by sa skvalitniĢ bezpeþnosĢ v meste formou
kamerového systému. Z kamerového systému sa má volaĢ v þase spáchania trestného þinu.
Spolupráca s MsP je dobrá.
Primátorka mesta na kamerovom systéme pracujú 7 pracovníci na poloviþný úväzok,
nemôžu byĢ zamestnaní na celodenné služby, nie je možné navýšiĢ stavy policajtov ani
kamerového systému.
ϳ


Poslanec MUDr. Hojstriþ – analýza s MsP je uvedená v správe. Kde je priestor na zlepšenie,
spolupráca s rómskou hliadkou. Ako je to s rómskymi obþanmi pri krádežiach druhotných
surovín. V rozpoþte nie sú vyþlenené prostriedky pre 7 policajtov?
RiaditeĐ OO PZ – postaviĢ služby so 4 policajtmi je veĐmi komplikované, riešia sa hliadky
so železniþnou políciou, MsP.
Primátorka mesta – hliadky na železniþnej stanici nie sú. Požiadala vykonávaĢ hliadky
v spolupráci s MsP a železniþnou políciou na železniþnej stanici hlavne poþas piatkov.
RiaditeĐ OO PZ – ak na stanici je veĐa Đudí a nerobia niþ, tak nemôžu zakroþiĢ. V meste
boli postriekané tri fasády. Nedá sa byĢ všade. ZvážiĢ, aby kamerový systém bol na polícii.
Primátorka mesta – podĐa nadriadených nebolo možné zriadiĢ kamerový systém na polícii.
Mgr. Jozef Kuna, náþelník MsP – pracovníci kamerového systému sú civilisti, nedokážu na
kamerách veĐmi rozoznaĢ že z toho môže dôjsĢ k priestupku, alebo k trestnému þinu. Z 20
kamier sú len tri otoþné. ViditeĐnosĢ kamier je celkom dobrá, dajú sa priblížiĢ len v reáli. Pri
pohybe nie je možné zachytiĢ totožnosĢ. V pondelok nie sú služby, od utorka do nedele sú
hliadky popoludĖajšie a noþné. Rómska hliadka – zabezpeþí verejný poriadok v lokalitách.
PoslankyĖa Ing. Perháþová – hodnotenie policajných zborov – kde sa nachádzajú
Krompachy v poþte trestných þinov. Nie je možnosĢ získaĢ finanþné prostriedky na kamery?
RiaditeĐ OO PZ – nevie o takejto možnosti.
Poslanec Jendruch – boli zadržané vodiþské preukazy. Aké sú skutky na verejného þiniteĐa?
RiaditeĐ OO PZ – sú to útoky na policajtov.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch,
Samuel ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti nebol Probala.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/D.2 – vić pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
8. Správa o þinnosti MsP v Krompachoch za rok 2013.
Mgr. Jozef Kuna, náþelník MsP, predložil písomnú správu o þinnosti MsP za rok 2013, ktorá
je prílohou tejto zápisnice.
PoslankyĖa Ing. Kozlová – v reštauráciách by sa mali prevádzkové hodiny poþas víkendu
predlžiĢ.
Náþelník MsP – každý má možnosĢ požiadaĢ o jednorazové predlženie otváracích hodín, ale
mládež sa nevie baviĢ, niþí majetok, nie je to o otváracích hodinách.
Poslanec Jendruch – vykonávajú sa kontroly nových rómskych obydlí?
Náþelník MsP – nie je zatiaĐ vedomosĢ o tom, žeby sa stavali nové obydlia.
Poslanec Puchala – vyslovil poćakovanie za Lorencovu ul., že sa už neparkuje na chodníku.
Primátorka mesta – poćakovala sa za prácu OO PZ SR a MsP. Medializované nie sú trestné
þiny. V piatok a sobotu sú Pankuškové fašiangy na Plejsoch, požiadala o pomoc pri
zabezpeþení bezpeþnostnej situácie. Návrh VZN o otváracích hodinách bolo predložené
trikrát, nebolo schválené. Bolo povedané, že návrh predložia poslanci MsZ, þo sa doposiaĐ
nestalo. Stále sa riadi platným VZN.
Poslanec Probala – PozrieĢ sa na Štúrovu ul., kde je tabuĐa zákaz vjazdu, nerešpektuje sa to.
Z prítomných 12 poslancov MsZ:
za
: 12 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
ϴ


proti
:0
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/D.3 – vić pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
9. Návrh úpravy rozpoþtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy
na rok 2014.
Mgr. Emil MuĐ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh úpravy rozpoþtov škôl a školských
zariadení v pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
PoslankyĖa Ing. Perháþová – boli schválené iné podmienky financovania CVý, ako sa to
zmenilo. Komisia finanþná a majetková odporúþa predložený návrh schváliĢ.
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, 63 500,-- € je dotácia z mesta,
z okolia je to cca 30 000,-- €. V CVý nie je veĐký pokles detí oproti predchádzajúcemu roku,
všetkých je cca 1 200 detí (v predchádzajúcom cca 1 250), 650 je z mesta. Na jedno dieĢa
z Krompách je dotácia vo výške 97,-- €, z okolia 45 – 86,-- € na dieĢa za rok.
PoslankyĖa Ing. Kozlová – komisia školstva, kultúry a športu odporúþa návrh schváliĢ.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti nebol MUDr. Hojstriþ.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/E.4 – vić pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
10. Návrh na použitie rezervného fondu.
Primátorka mesta predložila písomný návrh na použitie rezervného fondu, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti nebol MUDr. Hojstriþ.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/E.5 – vić pripojené pri zápisnici (schvaĐuje).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti nebol MUDr. Hojstriþ.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/G.3 – vić pripojené pri zápisnici (ukladá).
11. Správa o vybavovaní sĢažností a podnetov obþanov, došlých na Mestský úrad
v Krompachoch za rok 2013.
Prednosta MsÚ predložil písomnú správu o vybavovaní sĢažností a podnetov obþanov,
došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
ϵ


za

: 11 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti nebol MUDr. Hojstriþ.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/D.4 – vić pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
12. Informácia o výsledku následných finanþných kontrol.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu o výsledku
následných finanþných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Informáciu predložila prvýkrát tesne pred MsZ z dôvodu, že správa bola prerokovaná
24.2.2014. Doklady, ktoré žiadala predložiĢ, neboli na jednom mieste. Jednotlivé doklady
získavala postupne od pracovníkov Brantner NOVA, ktorý robí aj ekonomiku pre združenie
SEZO SPIŠ bez zmluvného vzĢahu. Boli zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v predloženej
informácii. Budú prijaté opatrenia, ale hlavne - združenie si musí urþiĢ þo chce, ako ćalej.
Využívanie strojov, majetok je prenechaný v nájme Brantner Nova, boli zistené nedostatky.
ġažko je robiĢ kontrolu pri takom vedení úþtovníctva, nie je sústredené, inventarizácia sa
nevykonávala v súlade so zákonom. ýasĢ majetku združenia je po jednotlivých obciach
a mestách, aj oni sa musia podieĐaĢ na vykonaní inventarizácie. Jednotlivé kontrolné zistenia
sú uvedené v písomnej informácii.
PoslankyĖa Ing. Kozlová – výsledkom kontroly budú oboznámené aj ostatné obce a mestá?
Hlavná kontrolórka – odporúþala, aby o výsledku kontrol bola oboznámená dozorná
a správna rada, predložiĢ ju aj na valné zhromaždenie. Majetok združenia zakúpený
z finanþných prostriedkov z posledného schváleného projektu, sa nevyužíva, znehodnocuje sa,
stojí od roku 2012 na dvore v areáli spoloþnosti Brantner Nova. Zmluva s prevádzkovateĐom
projektu nie je t.þ. uzatvorená. Je predmetom kontroly a dania súhlasu Ministerstvom
životného prostredia SR.
Primátorka mesta – poćakovala sa hlavnej kontrolórke, že dokázala urobiĢ takúto kontrolu,
bola nároþná.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti nebol MUDr. Hojstriþ.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/D.5 – vić pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
13. Správa o kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2013.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu o kontrolnej þinnosti
hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 Ing. Perháþová, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala, Barbuš,
Samuel ýiasnoha, Puchala, Dzimková.
zdržal sa : 0
proti
:0
v miestnosti neboli MUDr. Hojstriþ, Ing. Ontko, Rudolf ýiasnoha.
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/D.6 – vić pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
ϭϬ



14. Roþná zmluva o zbere, odvoze, zneškodĖovaní komunálneho odpadu a výkonu iných
þinností.
Primátorka mesta predložila písomný návrh Roþnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodĖovaní
komunálneho odpadu a výkonu iných þinností, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
PoslankyĖa Ing. Perháþová – komisia finanþná a majetková odporúþa návrh schváliĢ. Plán
zberu separovaného zberu - je problém z þasového hĐadiska s decembrovým a januárovým
zberom plastov, upraviĢ ho.
Poslanec Jendruch – diskutoval k problematike þistenie mesta a to, þo s Đućmi, ktorí si
v zmysle zákona musia odpracovaĢ dávku.
Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb –
þistenie mesta je práca s autom (jumper), ako aj na þistení verejných priestranstiev sa
podieĐajú tí, ktorí musia odpracovaĢ dávky.
Primátorka mesta – auto na zber odpadu, konárov má svoju osádku. Využívajú sa títo Đudia,
za podmienky, že bude aj zaplatený koordinátor. Momentálne máme 2 koordinátorov
a ćalších dvoch, ktorí s nimi robia, sú ešte iní Đudia, ktorí zabezpeþujú s tým súvisiace práce.
Prednosta MsÚ – obce sa báli do toho ísĢ, treba rozlišovaĢ aktivaþné – dotácia, a MOS na þo
uzatvárame zmluvy a nie je na to dotácia, ale treba ich koordinovaĢ. V novele zákona je
zmena, že kontrola bude aj na MOS. Bude problém s koordinátorom, ktorý nemá autoritu, je
zlá administratíva. Hmotná núdza – platia zákonné podmienky, napr. nenastúpi do práce, bude
vyradený. Do júna by mali byĢ zriadené koordinaþné centrá.
Poslanec Jendruch – koĐko stála montáž a demontáž vianoþného osvetlenia.
Ing. Štefan Ondáš – montáž bola v minulom roku, nevie teraz koĐko to bolo, demontáž
zatiaĐ nie je vyþíslená, faktúra do t. þ. nedošla.
Ing. Jozef Perháþ, riaditeĐ spoloþnosti Ekover s.r.o. – separovaný zber je prispôsobený na
SEZO Spiš, v prípade požiadavky sa zber vie prispôsobiĢ. Ponížený je zber na 7 vývozov,
plasty 1 x mesaþné a papier 4 x za rok. Nové kontajnery sú na dvore Brantner Nova, ako
spomenula hlavná kontrolórka, neboli ešte prerozdelené, lebo nie je uzatvorená zmluva.
Z prítomných 12 poslancov MsZ:
za
: 12 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/E.6 – vić pripojené pri zápisnici (schvaĐuje).
21. Rôzne.
a) informácia o vzdaní sa þlenstva v komisii MsZ.
Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o vzdaní sa þlenstva v komisii MsZ
sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu pána Mgr. Jozefa Valeka z osobných
dôvodov, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 12 poslancov MsZ:
za
: 12 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/D.7 – vić pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
ϭϭ


b) schválenie vedúcich kontrolných skupín – preventívne protipožiarne kontroly pre
rok 2014.
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh DobrovoĐného hasiþského zboru
Krompachy na schválenie vedúcich kontrolných skupín – preventívne protipožiarne kontroly
pre rok 2014 v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 12 poslancov MsZ:
za
: 12 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/E.7 – vić pripojené pri zápisnici (schvaĐuje).
c) návrh na vzatie úveru.
Primátorka mesta informovala, že poslanci MsZ pred zaþatím rokovania obdĚžali informáciu
súvislosti s projektom Hnedého priemyselného parku, že je potrebné uvažovaĢ s alternatívnym
riešením financovania vlastných prostriedkov, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Pretože nie je

zabezpeþený investor, urýchlene treba zabezpeþiĢ práce súvisiace s projektom HPP
a zabezpeþiĢ vlastné zdroje, rozmýšĐaĢ o ćalších úveroch. Úver sa bude realizovaĢ formou
verejnej súĢaže.
Ing. Krak – pristúpiĢ k predbežnému súhlasu zobraĢ úver.
PoslankyĖa Ing. Kozlová – nie je možné použiĢ prostriedky z rozpoþtu mesta?
Primátorka mesta – a z þoho? Budú sa musieĢ založiĢ všetky nehnuteĐnosti, aby sme mohli
požiadaĢ o platby ministerstvo hospodárstva, aby sa mohli vykryĢ jednotlivé faktúry. Termíny
stavby sa musia dodržaĢ. Môže sa zastaviĢ výstavba HPP a budeme vracaĢ 2 mil. €, alebo
o hĐadaĢ investora HPP. SúdiĢ sa so SEZ je možné, ale je to na dlho. Situácia je vážna. HPP
bol schválený všetkými poslancami, chceme pracovné príležitosti pre Đudí. Je to luxus, aby
nebol využitý.
Ing. Krak - úver 270 000,-- € je krátkodobý, mal by sa vrátiĢ po prefinancovaní
ministerstvom hospodárstva.
Primátorka mesta – znižujeme úroky o 99 000,-- €, je to z ušetrených prostriedkov minulého
roku. UrobiĢ verejnú súĢaž na vzatie úveru, ale týmto krokom sa musia stiahnuĢ všetky
plánované investície pre nedostatok finanþných prostriedkov.
Z prítomných 12 poslancov MsZ:
za
: 12 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie þ. 35/H.1 – vić pripojené pri zápisnici (súhlasí).
Z prítomných 12 poslancov MsZ:
za
: 12 Ing. Perháþová, Ing. Ontko, Mgr. Miþeková, Ing. Kozlová, Jendruch, Probala,
Samuel ýiasnoha, MUDr. Hojstriþ, Puchala, Barbuš, Dzimková, Rudolf ýiasnoha.
zdržal sa : 0
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