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MsÚ informuje
Na základe rozhodnutia zo zasadnutia re-
dakčnej rady Krompašského spravodaj-
cu bude pravidelnou súčasťou mesačníka 
informovanie občanov prostredníctvom 
spravodajcu aj sumárna  správa zo zasa-
daní Mestského zastupiteľstva v Krompa-
choch, s cieľom zabezpečiť informovanosť 
občanov o dianí v meste.

4. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krom-
pachoch sa uskutočnilo dňa 15. apríla 2015 
(streda) tradične v zasadačke Mestského úra-
du. Program rokovania MsZ pozostával z 32 
bodov a 7 majetkových návrhov. Na začiatku 
rokovania primátorka mesta, Iveta Rušinová, 
predstavila prítomným pani Annu Nemčíko-
vú, prednostku MsÚ.
Z programu rokovania mestského zastupiteľ-
stva bol na začiatku rokovania stiahnutý „Ná-
vrh na schválenie rokovacieho poriadku komi-
sií MsZ“. Pán zástupca Stanislav Barbuš infor-
moval prítomných, že z dôvodu niektorých ne-
presných ustanovení v uvedenom návrhu je po-
trebné jeho prepracovanie.
V bode interpelácie pán poslanec M. Stana 
žiadal primátorku o vysvetlenie, prečo bola 
za prednostku vymenovaná pani Nemčíková, 
ktorá nie je rodáčkou z Krompách. Pani pred-
nostka poslancov ubezpečila, že rodáčkou z 
Krompách je. Primátorka uviedla, že je pre-
svedčená, že nikto v meste nemá takéto skú-
senosti s výkonom v samospráve ako pani 
Nemčíková a jej menovanie je v súlade so záko-
nom o obecnom zriadení.  Následne boli prero-
kované a schválené majetkové návrhy.    
V rámci bodu programu „Majetkové návrhy“ 
prebehla prezentácia spoločnosti LAVATON 
s.r.o. Trnava,  uchádzača na prenájom priesto-
rov  výrobnej haly v Hnedom priemyselnom 
parku. Jedná sa  o najväčšiu slovenskú spoloč-
nosť, ktorá sa zaoberá priemyselným praním a 
čistením prádla. Spoločnosť svoje služby ponú-
ka pre približne 30 nemocníc, hotely a priemy-
sel v rámci celého Slovenska. Generálny riadi-
teľ spoločnosti Lavaton Jozef Tvaroška poslan-
cov informoval, že do vybudovania priemysel-
nej veľkokapacitnej práčovne investujú dva mi-
lióny eur. Zdôraznil, že ich prevádzka je ekolo-
gická, spĺňa najprísnejšie normy a pracie de-
tergenty dodávajú renomované zahraničné 
firmy. V prvej etape chcú zamestnať okolo 60 
ľudí s tým, že v závislosti od získaného počtu 
klientov by v HPP do roku 2019 mohlo praco-
vať  dvesto ľudí.
Poslanci krompašského mestského zastupi-
teľstva schválili vstup trnavského investora, 
spoločnosť Lavaton, s. r. o., do Hnedého prie-
myselného parku a poverili primátorku, aby s 
týmto investorom uzavrela nájomnú zmluvu.

Následne na programe rokovania boli body 
programu súvisiace so schválením Závereč-
ného účtu mesta Krompachy. Prvým z týchto 
bodov, bolo odsúhlasenie vyradenia majetku 
mesta v hodnote 1 054 679 €. Najväčšiu čiast-
ku, 1 020 496 €, predstavovala hodnota zbúra-
ných budov, odkúpených od SEZ, a.s. Krom-
pachy, na mieste ktorých sa zrealizovali nové 
objekty Hnedého priemyselného parku. 
Bod programu týkajúci sa vyradenia majet-
ku mesta ku koncu roka 2014 nebol poslanca-
mi schválený, keďže poslanec Puchala, pred-
seda vyraďovacej komisie, nepodpísal  zápis-
nicu na vyradenie majetku a pri prejednávaní 
tohto bodu rokovania nebol prítomný v roko-
vacej miestnosti.  Poslanci sa zdržali hlasova-
nia o tomto bode, pretože požadovali, aby im 
pán poslanec vysvetlil, z akého dôvodu zápis-
nicu nepodpísal. Keďže nebolo schválené vy-
radenie majetku, následne nemohla byť prero-
kovaná  inventarizácia majetku, súhrnná sprá-
va o výsledku hospodárenia škôl, stanovisko 
hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu 
mesta a aj samotný záverečný účet mesta, keď-
že tieto body priamo súviseli s neschváleným 
návrhom na vyradenie majetku.
Na programe zastupiteľstva bola aj informácia 
o výberovom konaní na riaditeľku MŠ, Hlav-
ná ulica v Krompachoch. Na základe návrhu 
rady školy primátorka menovala do funkcie  
PaedDr. Lýdiu Medvecovú. Prerokovaná bola 
rovnako informačná správa o vývoji nezamest-
nanosti v meste Krompachy, Informácia o vý-
sledku následnej finančnej kontroly, Úprava 
rozpočtov škôl a školských zariadení po do-
hodovacom konaní, Správa o činnosti Dobro-
voľného hasičského zboru Krompachy, vyhod-
notenie Plánu opráv nebytových priestorov 
za r. 2014 a návrh Plánu opráv týchto priesto-
rov na rok 2015 firmou Termokomplex, s.r.o. 
Krompachy. Zastupiteľstvom bola schválená 
aj Informácia o zmene Organizačnej štruktúry, 
ktorá sa týkala vytvorenia 10 pracovných miest 
pomocných robotníkov na obdobie 6 mesiacov 
podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona o nezamest-
nanosti a vytvorenia funkcie prednostu mest-
ské úradu s definovaním zodpovednosti za jed-
notlivé činnosti v rámci MsÚ.
Témou rokovania 4.mestského zastupiteľstva  
bol aj Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krom-
pachy. 
V rozpočte na rok 2015 boli schválené finanč-
né prostriedky  na  dotácie z rozpočtu mesta v 
hodnote 35 000 €. Tieto finančné prostriedky 
na základe VZN poslanci MsZ schvaľujú  jed-
notlivým športovým, kultúrnym, spoločen-
ským a neziskovým organizáciám. Keďže po-
žiadavky o dotácie vysoko prekračovali roz-
počtovanú čiastku,  návrhom k Rozpočtovému 

opatreniu č. 2, ktorý predložila nezávislá po-
slankyňa Ing. Lívia Kozlová, bola  rozpočtova-
ná položka na dotácie navýšená o 7 500€, teda 
súhrnne na sumu 42 500€. Poslaneckým návr-
hom bol taktiež navýšený aj rozpočet na opra-
vu hrobu pána V. Lorenca z čiastky 6000 € na 
sumu 8 500€. Balík finančných prostriedkov v 
sume 10 000€, ktorý bol prerozdelený na zá-
klade návrhu pani poslankyne, bol použitý z 
ušetrených finančných prostriedkov z polož-
ky Zimná údržba vrátane pohotovosti. Mest-
ský úrad predložil na schválenie rozpočto-
vé opatrenie, aby sa uvedené ušetrené finanč-
né prostriedky z položky Zimnej údržby použi-
li na opravu ciest a chodníkov v meste. S týmto 
návrhom sa poslanci nezaoberali.
Primátorka na rokovaní MsZ konštatovala, 
že je potrebné Všeobecné záväzné nariadenie 
pre určenie dotácií zrušiť, nakoľko nemá žiad-
nu výpovednú hodnotu pri určovaní dotácií a 
žiadosti jednotlivých organizácií o poskytnutie 
dotácií nie sú dostatočne preskúmane z pohľa-
du efektívnosti a účelnosti vynaloženia posky-
tovaných verejných prostriedkov. 
O jednotlivých schválených dotáciách z roz-
počtu mesta pre športové kluby, kultúrne, spo-
ločenské a neziskové  organizácie informuje 
priložená tabuľka.
Jedným z bodov programu bolo aj preroko-
vanie platu primátorky  a určenie platu hlav-
nej kontrolórky mesta Krompachy. Poslanci 
schválili  primátorke s účinnosťou od  1.januá-
ra 2015 zníženie mesačnej mzdy o 24 % oproti  
mzde z predchádzajúceho kalendárneho roka 
a určili jej len zákonom stanovený minimálny 
mesačný plat, vypočítaný ako 2,34 násobok 
priemernej mesačnej mzdy v národnom hos-
podárstve zvýšený o   0,0 %, t.j. jej  hrubá mzda 
je 2008 €.  Hlavnej kontrolórke mesta poslan-
ci schválili taktiež zákonom určený plat, ako 
1,82  násobok priemernej mesačnej mzdy v ná-
rodnom hospodárstve, t.j. jej hrubá mzda je  vo 
výške 1 562 €.
Mestské zastupiteľstvo na rokovaní vzalo na 
vedomie aj Informáciu o programoch zame-
raných na integráciu obyvateľov marginalizo-
vaných komunít pre programovacie obdobie 
2014-2020. Pre oprávnených prijímateľov, me-
dzi ktorých patrí aj mesto Krompachy, je pri-
pravený súbor programov, ktoré pozostávajú 
zo základného balíka tzv. Take away (balík ob-
sahuje napríklad terénnu sociálnu prácu, tech-
nickú asistenciu pri vysporiadavaní pozem-
kov pod nelegálnymi obydliami a pod.) Zapoje-
ním sa do tohto programu, budú mestá a obce 
zvýhodnené a uprednostnené v uchádzaní sa 
o podporu pre investičné projekty, ktoré budú 
predstavovať nadstavbu k základnému balíku. 
V bode diskusia odzneli otázky poslancov k po-


