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ZÁPISNICA 
z 5. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

7. mája 2015 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 5.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné. Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa 

poslanec Ľuboš Ontko, v miestnosti nebol poslanec Marián Hojstrič. Primátorka mesta 

predložila návrh programu dnešného rokovania. Za predložený návrh boli všetci prítomní 

poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov. 

5. Zrušenia Uznesenia MsZ č. MsZ č. 44/C.18 zo dňa 08.10.2014 – projekt 

„Modernizácia ambulantnej starostlivosti“ – 2.etapa. 

6. Predloženie projektu a spolufinancovanie oprávnených výdavkov „Modernizácia 

ambulantnej starostlivosti“. 

7. Spolufinancovanie výdavkov na projekt „Obnova miestnej komunikácie na ulici 

Družstevnej, Krompachy“. 

8. Protesty prokurátora. 

9. Záver.   

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Igora JENDRUCHA a Oľgu DZIMKOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

ŠMIDOVÁ, členovia Lívia KOZLOVÁ a Ján ZAHURANEC.   

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala., Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4.  Interpelácia poslancov MsZ. 
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Poslanec Puchala – mesto zabezpečovalo nákup čistiacich prostriedkov formou 

elektronického trhoviska, pričom prerobilo na tomto nákupe 400 €. Mesto sa mohlo vyhnúť 

obstarávaniu. Dodávateľom bola firma z Bratislavy, mrzí ho to, že má mesto takýto postoj 

a nedá možnosť krompašským podnikateľom. Pripomienkoval, že asistent primátorky  Mgr. 

Miloš Klein v článku Krompašského spravodajcu zle informoval, že nepodpísal zápisnicu 

vyraďovacej komisie, pritom na mestskom zastupiteľstve v diskusii vysvetlil, prečo to 

neurobil. Čitateľov je potrebné informovať korektne.  

Zástupca primátorky mesta požiadal o presné vyčíslenie nákupu. 

Poslanec Puchala – firma Drogéria V Puchala  sa zaevidovala do elektronického trhoviska, 

ale nie na úrade verejného obstarávania, nevedeli to, že je potrebné sa zaevidovať aj tam. 

Vlastní živnostenský  list, preto nevidel dôvod registrácie. Predložil cenovú ponuku, ktorá 

je evidovaná vo výške 900 € a firma z Bratislavy  dodala tovar za  1 200 €. 

Poslankyňa Derdáková – žiaľbohu je to výsledok elektronického trhoviska, je to nelogické, 

ale  berie sa obchod počas priebehu celého roka.  

Poslanec Puchala dalo sa to riešiť rámcovou zmluvou. Nenašiel ani jedno mesto, aby sa to 

riešilo takto ako u nás. 

Primátorka mesta – bolo povedané, že každá komodita sa bude nakupovať zvlášť  nebude 

potrebné ísť do verejného obstarávania ak to bude do 1 000 €. Na poslednom školení 

k verejnému obstarávaniu bolo jednoznačne povedané, že sa to musí  robiť anblok. Preto sa to 

nešlo cez rámcové zmluvy.  

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ  – nákup elektronickým trhoviskom určuje zákon, celé je 

to postavené na hlavu, oveľa lepšie by bolo osloviť podnikateľov mesta, pretože určite je to 

predražené. Na minulom zasadaní sa  to dotklo,  že pán poslanec zo zasadania odišiel, 

nepovedal nič. Ak by bol niečo povedal, program rokovania by sa  zmenil, preto nastal 

problém. 

 

5. Zrušenie Uznesenia MsZ č. 44/C.18 zo dňa 08.10.2014 – projekt „Modernizácia 

ambulantnej starostlivosti“ – 2.etapa. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zrušenie Uznesenia MsZ v Krompachoch č. 44/C.18 

zo dňa 08.10.2014 a,b,c – projekt „Modernizácia ambulantnej starostlivosti“ – 2.etapa, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že na predloženie projektu, sme neboli úspešní, zmenili 

sa podmienky výzvy, nie je možné rekonštruovať objekty.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

6. Predloženie projektu a spolufinancovanie oprávnených výdavkov „Modernizácia 

ambulantnej starostlivosti“. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

a spolufinancovanie oprávnených výdavkov „Modernizácia ambulantnej starostlivosti“, ktorá 

je prílohou tejto zápisnice. 
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Poslanec Hojstrič, škoda nevyužiť možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky. Aké boli 

zatiaľ náklady pri zadávaní projektu a kto znáša  5 % náklady. Mesto pravdepodobne nebude 

mať náklady. 

Primátorka mesta  – náklady znáša nemocnica, verejné obstarávanie a projektová 

dokumentácia zatiaľ nie sú  fakturované. Ostatné náklady sa s predstaviteľmi Agelu neriešili. 

Poslanec Hojstrič  – za 2 mil. € by sa mohli vytvoriť iné ambulancie, ktoré by mali byť 

zazmluvnené. Ak nebudú ambulancie, prístrojové vybavenie bude, ale nebude využité. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje - a). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič,  Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje - b). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje - c). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

7. Spolufinancovanie výdavkov na projekt „Obnova miestnej komunikácie na ulici 

Družstevnej, Krompachy“. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na Spolufinancovanie výdavkov na projekt 

„Obnova miestnej komunikácie na ulici Družstevnej, Krompachy“, ktorý prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/G.2 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

8. Protesty prokurátora. 

Prednostka MsÚ predložila v písomnej forme protesty prokurátora, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice. Doplnila, že podnety boli napadnuté zo strany občana, je potrebné zrušiť VZN č. 

1/2005 o chove zvierat v meste Krompachy zrušiť a vo VZN č. 5/2008 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o zápise na predprimárne 

vzdelávanie zrušiť ustanovenie, ktoré bude riešené doplnkom a ten bude predložený na 

najbližšom zasadaní MsZ. Vyjadrenie mestského zastupiteľstva je potrebné prokurátorke 

zaslať do 30 dní. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.1, D.2 – viď pripojené pri zápisnici (prerokovalo). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.2, B.3  – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Barbuš,               

   Mičeková, Puchala, Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nebol poslanec Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 5/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (vyhovuje). 

 

9. Záver  
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Primátorka mesta pozvala prítomných dnes o 14.30 hod. na pietnu spomienku kladenia 

vencov pri príležitosti 70. výročia ukončenia  vojny.  10. mája 2015 v Dome kultúry sa 

uskutoční Deň matiek. Dňa 16. mája 2015 sa na multifunkčnom ihrisku uskutoční festival 

tanca. 22. máj 2015 je slávnostné otvorenie prevádzky Leader Light s.r.o. v HPP.  30. mája 

2015 v spolupráci s hotelom Plejsy sa uskutoční MDD a 27. júna 2015 pred hotelom Plejsy sa 

uskutočnia Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek. Poďakovala 

sa prítomným za účasť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva a dnešné rokovanie 

ukončila. 

 

V Krompachoch  15. apríla  2015 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    prednostka MsÚ                primátorka mesta       

 

 

 

 

 

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

     Oľga DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ 

     Igor JENDRUCH,    poslanec MsZ 

 

     

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 


