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6. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch sa konalo 
dňa 10. júna 2015 a bolo zvolané na žiadosť 6 poslancov zastupiteľ-
stva. Po otvorení, určení zapisovateľov zápisnice a voľbe návrhovej 
komisie nasledovali interpelácie poslancov.
Poslankyňa Šmidová informovala o obťažovaní občanov na cintorí-
ne a sťažnosti na zvýšenú hlučnosť Pohostinstva Smädný mních vo 
večerných hodinách. Primátorka uviedla, že mestská polícia pra-
videlne vykonáva kontrolu uzatvárania reštauračných a pohostin-
ských prevádzok v zmysle otváracích hodín a zdôraznila, že hliad-
ka MsP bude vykonávať častejšie kontroly aj na cintoríne. Poslan-
kyňa Kozlová sa dotazovala aká je situácia ohľadom detských jaslí 
a možnosti ich otvorenia od septembra 2015. Primátorka informo-
vala prítomných, že mesto pripravuje zámer prenajať priestory na 
detské jasle a v tejto veci bol oslovený aj záujemca, ktorý nevylúčil 
možnosť záujmu o prenájom. Poslanec Stana uviedol, že mládež v 
meste ruší nočný kľud a v nočných hodinách sa zdržiava na čerpa-
cej stanici. Navrhol zvážiť možnosť predĺženia prevádzkových dôb 
v reštauračných zariadeniach mesta. 
Poslanec Jendruch sa dotazoval na fakt, že nájomníci mestských 
bytov nedostali vyúčtovanie za rok 2014. Ing. Balážová, vedúca od-
delenia majetku a regionálneho rozvoja, informovala, že byty boli 
zverené BMHK s.r.o. a bolo potrebné previesť vyúčtovanie 2krát, 
keďže určitý čas byty patrili mestu a následne BHMK. Vyúčtovanie 
sa nájomcov predloží v priebehu týždňa.
Nasledoval bod týkajúci sa prerokovania platu primátorky mesta. 
Zasadnutia sa zúčastnil pán Mgr. Bruno Konečný, riaditeľ sekcie 
legislatívy Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého primátorka 
požiadala, aby sa na rokovaní MsZ vyjadril k 2 otázkam:
1. Je povinnosťou primátora/starostu predkladať schválenie svojho 
platu na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva, aj v prípade ak 
jeho mandát pokračuje ďalej?
2. Môže MsZ schváliť plat primátorovi/starostovi aj so spätnou 
platnosťou?
V rámci diskusie k tomuto bodu rokovania vystúpil pán Konečný 
so svojim stanovisko k prejednávanej záležitosti, poslanci a hlav-
ná kontrolórka mesta. Tajným hlasovaním po rozprave sa opätov-

ne potvrdilo uznesenie mestského zastupiteľstva týkajúce sa urče-
nia platu primátorky s platnosťou od 1.1.2015.
K prejednaniu aktuálnej situácie v Hnedom priemyselnom parku 
sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti LAVATON s.ro. – páni Mgr. 
Jerga, MUDr. Haščák a pán Kaprál. Primátorka informovala, že 
Mesto Krompachy predložilo firme LAVATON návrh nájomnej 
zmluvy. K jednotlivým ustanoveniam zmluvy beží pripomienkova-
nie zúčastnenými stranami.  Keďže sa musí zmeniť spôsob využi-
tia budovy, je potrebné, aby malo mesto kladné stanovisko Minis-
terstva hospodárstva. V prípade, že mesto prenájme priestory in-
vestorovi v rozpore s podmienkami EÚ, hrozilo by vrátenie dotácie 
viac ako 2 milióny eur.  Až po kladnom stanovisku ministertva pri-
stúpi mesto k podpisu nájomnej zmluvy s investorom. Zástupco-
via spoločnosti LAVATON uviedli, že budú rešpektovať predmetné 
stanovisko, nakoľko nechcú ohroziť mesto.
V diskusii poslankyňa Dzimková informovala o verejnej zbierke 
„Pomôžme obetiam konfliktu na Ukrajine“ a požiadala poslancov, 
aby sa tejto zbierky zúčastnili. 
Na záver primátorka poďakovala prítomným za účasť na zasadnu-
tí.

7.6.2015
Dňa 17. júna 2015, v stredu, sa vo veľkej zasadačke Mestského úra-
du uskutočnilo 7. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompa-
choch. Po otvorení zasadnutia, určení overovateľov zápisnice a 
voľby návrhovej komisie, poslanec Puchala navrhol do progra-
mu rokovania zahrnúť bod týkajúci sa vysporiadania finančných 
prostriedkov všetkých bytových domov, ktoré dostali výpoveď 
od spoločnosti BHMK k 31.12.2012. Jeho návrh bol poslancami 
schválený a bod zaradený do rokovania. 
Nasledovali interpelácie poslancov zastupiteľstva, kedy sa poslan-
kyňa Mičeková dotazovala na možnosť rozšírenia vodovodnej prí-
pojky na najstaršiu časť cintorína a na dokončenie chodníka v tejto 
časti cintorína. Primátorka mesta informovala prítomných, že tie-
to dotazy budú preskúmané a odpoveď im bude poskytnutá písom-
ne. Poslankyňa Mičeková sa ďalej informovala na možnosť využi-

Zákon o Obecnej a mestskej polícii neupra-
vuje v žiadnom svojom ustanovení ani to, 
ako má byť policajt otočený alebo o čo má 
alebo môže byť opretý a už vôbec s kým sa 
môže rozprávať. Ja osobne som veľmi po-
tešený faktom, že obyvatelia mesta bez-
prostredne a osobne komunikujú s policaj-
tami a v každodennom kontakte tak pred-
kladajú podnety k tým najbežnejším a naj-
aktuálnejším problémom v živote mesta. 
Pokiaľ pisateľ videl protiprávne konanie, 
tak miesto fotenia a vypisovania na face-
booku a dehonestovania našej práce a aby 
ušetril za telefonát mohol prejsť pár krokov 
a hliadku na toto konanie upozorniť. Verím, 
že by aj napriek iným povinnostiam prijala 
adekvátne opatrenia. Ja osobne som nezis-
til, aby došlo k poškodeniu majetku mesta 
tým, že sa vo fontáne namočili nejaké deti.

Prečítal som si aj komentáre ďalších osôb k 
tejto téme. Chcem sa týmto poďakovať oso-
bám za kladné stanoviská, tie záporné re-
gistrujem. Kontakt na Mestskú políciu je 
všeobecne známy, ale pre istotu:

Hliadka:                  0902 772 000
Pevná linka:           053 4472627

Náčelník MsP je na pracovisku v dobe od 
pondelka do piatku od 07:00 hod. do 
15:00 hod. Vaše podnety a pripomienky 
je možné podať osobne v budove MsP ale-
bo na MsÚ Krompachy. Mimo pracovnej 
doby je možné ma kontaktovať cez uvedené 
tel. čísla alebo mailom: mspolicia@krom-
sat.sk. Denne prijímam niekoľko telefoná-
tov od občanov mesta a keďže som takmer 
stále v meste a v kontakte s našimi občanmi 

rád by som aj nášho pisateľa ubezpečil že aj 
jemu je možné kedykoľvek umožniť osobný 
kontakt.

V prípade zistenia akéhokoľvek protipráv-
neho konania operátori KS v dobe neprí-
tomnosti hliadky alebo náčelníka  vyroz-
umejú telefonicky  stálu službu OO PZ 
Krompachy na tel. čísle  4472333. Ozná-
menie je taktiež možné podať na bezplat-
nom telefónnom čísle 158.
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