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ZÁPISNICA 
z 12. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

27. januára 2016 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 12.  zasadanie mestského 

zastupiteľstva.  Privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, 

zamestnancov mesta. V tomto roku je to prvé zasadanie, do  nového roka všetkým prítomným  

zaželala veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti nebol 

poslanec Marián HOJSTRIČ, ospravedlnili sa poslanci MsZ Eva DERDÁKOVÁ a Matúš 

STANA. Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.  Oznámila, že 

rokovania budú nahrávané na videozáznam a diktafón. Návrh programu bol jednohlasne 

schválený. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Majetkové návrhy. 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2015. 

7. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2015. 

8. Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu              

a výkonu iných činností. 

9. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2015. 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení o potvrdení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Krompachy. 

11. Informácia - Doplnok č. 14 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch, účinný od 21. 12. 2015. 

12. Návrh Doplnku č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadenia Mesta Krompachy   

č. 1/2015  určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy. 

13. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova – predškolská výchova na rok 2016. 

14. Konanie dobrovoľnej  zbierky pre  základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy 

15. Konanie dobrovoľnej  zbierky pre  ŠJ v ZŠ s MŠ Maurerova 14 a ŠJ Zemanská 2 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy 

16. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly. 

17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2015. 

18. Zriaďovacia listina DHZ mesta Krompachy.  

19. Návrh na voľbu člena ZPOZ pri MsZ Krompachy. 
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20. Rôzne - návrh na odvolanie a voľbu predsedu a podpredsedu komisie MsZ 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku. 

21. Diskusia. 

22. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Igora JENDRUCHA a Jána ZAHURANCA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Slávka 

ŠMIDOVÁ,  členovia poslanci MsZ Oľga DZIMKOVÁ a Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič, ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácia poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Mičeková - uvažuje sa o projekte „Oddychová zóna“? Je možné zverejniť 

zoznam psov podľa rasy a nie podľa majiteľov.  Poplatok za psa v obytných domoch je dosť 

vysoký, občania sa pýtajú, či sa nevybuduje cvičisko pre psov. 

Primátorka mesta  – boli návrhy od občanov zriadiť  oddychovú zónu  smerom na Plejsy, je 

vypracovaný grafický návrh. Výzvy na oddychové zóny neboli zverejnené. Ak bude  

schválená MASKA (Miestna akčná skupina) môže byť tento návrh predložený, príp. aj v OO 

CR, ale môžeme to riešiť aj  z vlastných prostriedkov. Tento rok sa chceme zamerať na 

spracovanie projektovej dokumentácie. Nemôžu sa zverejňovať mená vlastníkov psov, ale  

nie je problém zverejniť rasu. Poplatok za psov ostáva v tomto roku nezmenený. Cvičisko pre 

psov – mesto nemá, ani neuvažuje na zriadení. Zabezpečiť by to mali tí, ktorí sa týmto 

zaoberajú. Sú to aj náklady na prevádzkovanie. 

Hlavná kontrolórka  – otázka pani poslankyne pravdepodobne súvisí s tým, že občania majú 

výhrady voči poplatku za psa, tak ako to bolo prezentované aj pri spoločnom stretnutí 

k návrhu rozpočtu na rok 2016, na ktorom sa  pýtali, čo robí mesto pre psov. Bolo 

odpovedané, daň za psa nie je, aby mesto urobilo cvičisko. Majiteľovi sa dávajú sáčky na 

exkrementy.  

Poslankyňa Mičeková – nejde o špeciálne cvičisko, ale  ohradiť plochu plotom, sú to  tzv. 

ihriská pre psa. Aby sa psy nevenčili na detských ihriskách.  

Primátorka mesta – je to iniciatíva rodičov, aby sa vyhradili miesta pre psov. Ľudia 

nerešpektujú zákaz vstupu na detské ihriská, chodia na nich so psom. 

Poslanec Ontko – čo sa týka stolnotenisovej herne  je priestor pre obidve skupiny. Poslanci 

MsZ obdŕžali vyťaženosť herne, z čoho vidieť, že priestory nie sú plne využité. Sú náklady na 

energie, priestory treba využiť, nie aby boli prázdne a krompašská skupina trénovala 

v Spišských Vlachoch.  
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Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu sa týmto zaoberala, je veľa voľného 

priestoru, mesto má značné náklady na energie. Komisia je za to, aby tam boli obidve 

skupiny. 

Primátorka mesta  – vzťahy medzi obidvoma skupinami sú vyhrotené, robia si napriek. Za 

priestory zodpovedá pani Barbušová a podľa jej vyhlásenia ukončí činnosť, ak nedôjde 

k dohode. Boli poskytnuté priestory  na bývalej  ZŠ M. Šprinca, podľa ich vyjadrenia im to 

nevyhovuje. 

Poslanec Ontko – keď mesto má náklady musí zaujať stanovisko a umožniť obidvom 

skupinám možnosť trénovania v stolnom tenise. To, že ukončí činnosť, nemožno sa nechať 

„vydierať“. 

Poslanec Barbuš – komisia MsZ školstva a športu  musí predložiť stanovisko a na základe 

rozvrhu sa  dohodnúť.  

Poslanec Jendruch – komisia MsZ sa stretne na budúci týždeň a rozhodne. 

Primátorka mesta  – Termokomplex s.r.o. má zverené nebytové priestory a v podnájme to 

má stolnotenisový oddiel. 

Poslankyňa Šmidová - rokovania sa zúčastnili zástupcovia obidvoch strán. Z jednej strany 

bola vôľa, ale nebola vôľa zo strany pani Barbušovej. 

Poslankyňa Dzimková – požiadala, aby na Maurerovej ul. 1-6 boli umiestnené odpadkové 

koše. 

Primátorka mesta  – zabezpečí sa to. 

 

5. Majetkové návrhy. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice.  

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, okomentovala 

predložené majetkové návrhy. Doplnila, že boli prerokované na komisii MsZ finančnej 

a majetkovej.  

5.1. Predaj objektu bývalej MŠ Trangusova ul. v Krompachoch – ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slovinky. 

 

Poslankyňa Mičeková – oproti znaleckému posudku z roku 2005, v roku  2014 cena išla na 

polovicu. 

Poslanec Ontko – má mesto záujem niečo robiť s objektom? 

Primátorka mesta  – projekt je spracovaný, mal byť ešte dobudovaný objekt o ubytovaciu 

časť, no neboli sme úspešní pri získaní financií z eurofondov. Nie sú výzvy na domovy 

dôchodcov, seniorov, dopyt je, ale nie sú eurofondy. Zariadenie by bolo veľmi drahé. 

Poslanec Zahuranec – aká je splatnosť zo strany záujemcu. 

Ing. Balážová  – splatiť by sa malo  v dvoch splátkach, všetko v roku 2016. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

    Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.1- 1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za priamy predaj nebol nikto. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ za verejnú súťaž: 

za      : 1 -  Jendruch,  

zdržal sa : 0 

proti      : 9 - Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za prípad hodný osobitného zreteľa: 

za      : 9 -  Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 1 - Jendruch 

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.1-2a) – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ). 

 

5.2. Predaj pozemku na ulici SNP v Krompachoch – ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – Ing. Štefan Hedvig s manželkou, Banská ul. 13, Krompachy. 

 

Ing. Balážová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť predložený návrh. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

    Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.2-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 – Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.2-2a) – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ). 

 

5.3. Predaj pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch – spoločnosť STI s.r.o., 

Krompachy. 

 

Ing. Balážová – komisia MsZ finančná a majetková sa s predloženým návrhom nestotožnila. 

Poslanec Jendruch – spoločnosť chce postaviť plot, na ktorý deti budú kresliť, opravia sa 

poruchy na nehnuteľnosti. Uvedený pozemok MŠ nevyužíva. 

Poslanec Ontko – zaujímalo ho stanovisko riaditeľky MŠ. 

Poslanec Barbuš – nie je za predaj, pozemok sa využije na parkovisko, postavia sa garáže, 

deti budú dýchať výfukové plyny. Do budúcna sa možno MŠ budú rozširovať, potom sa budú 

hľadať priestory.  

Primátorka mesta – stiahla z rokovania predložený materiál s tým, že sa doplní  o stanovisko 

riaditeľky MŠ. Aké je  stanovisko komisie MsZ školstva a výstavby. 

Poslanec Hojstrič  – nebolo to prerokované  na komisii MsZ výstavby a ŽP. 

Poslanec Jendruch  – nie je stanovisko  riaditeľky MŠ, momentálne má dovolenku.  

Poslanec Barbuš  – pozemok je náš, zeleň je potrebná  pre deti stále. 
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Poslanec Puchala – dať priestor na vyjadrenie rade školy a rodičom.  

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva  – areál nechať pre MŠ, je určená norma plochy 

ihriska pre deti, zvážiť návrh  a nechať pozemok pre MŠ. 

Primátorka mesta  – prepočítať plochu zelene pre deti.. 

Za predložený návrh, aby sa materiál stiahol z rokovania boli všetci prítomní 10 poslanci 

MsZ. 

Návrh na stiahnutie materiálu prešiel. 

5.4. Schválenie splátkového kalendára – spoločnosť EKOVER, s.r.o., Spišské Vlachy 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 – Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.5. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie Zberného dvora na Hornádskej ul. 

v Krompachoch. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2015. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2015. 

Poslankyňa Mičeková - správa je podrobná, ako prebieha kontrola psov. 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP  – sú dva spôsoby a to podľa zoznamu majiteľov a  kontrola 

na ulici podľa toho, či upratujú majitelia extrementy po svojich psoch. 

Poslanec Hojstrič – aké je % prihlásených psov v iných obciach a sú vlastne tu, je to zistené? 

Je dostačujúci počet členov MsP na vykonávanie činnosti? Myslí si, že nie. Čo je nové 

s kamerovým systémom, aká je vyťaženosť a aká je  spolupráca so štátnou políciou? 

Náčelník MsP – je to vec náhody skontrolovať, kde je pes  evidovaný. Sú psy  zo Sloviniek, 

zákon to umožňuje. Počet policajtov – je to otázka  financií. Minimálne by bol 1 k dobru, ale 

je tu štátna polícia. Kultúrne akcie sa pokryjú mestskou políciou. S prácou členov MsP  je 

spokojný. Verejný poriadok – nevymôže sa pokuta za znečistenie verejného priestranstva od 

občanov, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok. Spolupráca so štátnou políciou je na dobrej 

úrovni.  

Niektoré kamery sú vymenené, pracovisko je zmenené, v tomto roku  bola podaná žiadosť na 

5, aby ich celkovo bolo 31. Päť najstarších sa musí vymeniť. 6 ľudí je zamestnaných na 

kamerovom systéme. Polovica kamier je otočných.  

Poslanec Jendruch – situácia so zbraňami, aký je ich vek a sú aj nepriestrelné vesty. 
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Náčelník MsP  – nepriestrelné vesty nie sú, ich životnosť je 10 rokov, zišli by sa. Zbrane – 

najstaršie sú  kolty – sú už staré, kapacita je 6 rán, možnosť  je prejsť na 9 mm. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 – Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie  na vedomie). 

Primátorka mesta sa  poďakovala náčelníkovi a členom MsP za vykonanú prácu. 

 

7. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2015. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy 

za rok 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 – Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie  na vedomie). 

 

8. Návrh  ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu              

a výkonu iných činností. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze 

a zneškodňovaní komunálneho odpad a výkonu iných činností, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice, zároveň upresnila niektoré detaily k zmluve. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS, na komisiách MsZ finančnej 

a majetkovej a výstavby bola zmluva prerokovávaná.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

9. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2015. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, 

došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

JUDr. Ingrid Chudíková, referentka oddelenia organizačno – správneho a sociálnych 

vecí, doplnila, že posledné dve pojednávania sú už vyriešené, uskutočnilo sa ústne 

pojednávanie s tým výsledkom, že je súhlas s výmenou bytu a k poslednému pojednávaniu 

bolo predložené čestné vyhlásenie, že drevo nie je jeho. 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení o potvrdení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení 

o potvrdení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Krompachy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí, do registra 

adries je potrebné uviesť, pod akým číslom bola prijatá ulica. Nemáme žiadny takýto 

dokument.  

Primátorka mesta navrhla stiahnuť z rokovania predmetný návrh VZN z dôvodu, že nie je 

celkom jasné, ako má byť uvedené či napr. Ulica Sadová, alebo Sadová ulica. Na základe 

vyjadrenia učiteľa slovenského jazyka bude opätovne návrh VZN predložený na zasadanie 

MsZ. 

S predloženým návrhom na stiahnutie materiálu z rokovania všetci prítomní poslanci MsZ 

súhlasili. Návrh prešiel. 

 

11. Informácia - Doplnok č. 14 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch, účinný od 21. 12. 2015. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu – Doplnok č. 14 k Organizačnému 

poriadku Mestského úradu v Krompachoch, účinný od 21.12.2015, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Kozlová,  Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti neboli poslanci Jendruch         

a Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

12. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2015 Doplnku č. 4 k Všeobecnému záväznému 

nariadenia Mesta Krompachy  č. 1/2015  určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej  umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2015 Doplnku č. 4  

k Všeobecnému záväznému nariadenia Mesta Krompachy  č. 1/2015  určení výšky dotácie  na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu, odporúča predložený návrh schváliť.  
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Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebol poslanec  Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebol poslanec  Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

13. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova – predškolská výchova na rok 2016. 

 

Primátorka mesta predložila  písomný návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova ul. – 

predškolská výchova  na rok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu, odporúča predložený návrh schváliť.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :10 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

14. Konanie dobrovoľnej  zbierky pre  základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na  konanie dobrovoľnej  zbierky pre  základnú 

umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :10 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zbierku pre ZUŠ). 

 

15. Konanie dobrovoľnej  zbierky pre  ŠJ v ZŠ s MŠ Maurerova 14 a ŠJ Zemanská 2 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na  konanie dobrovoľnej  zbierky pre  školské 

jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :10 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zbierku pre ŠJ). 

 

16. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu o výsledku 

následnej finančnej kontroly BHMK, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Predmetom kontroly 

bolo obdobie rokov  2013-2015. Toho času  účtovníctvo vykonáva externá firma. V roku 

2014 začala na základe zmluvy o vedení účtovníctva, tieto účty si rozdelila na tie, ktoré sú 

pred rokom 2013 a zvlášť si zaviedla jednotlivé účty tak, ako to hovorí zákon, vedú sa 

v zmysle zákona. S účtovaním – rok 2014, 2015 - je spokojná. Problém je s obdobím 

predtým, odkontrolovať sa to už asi nikomu nepodarí, účtovníctvo nebolo vedené v súlade so 

zákonom, na čo bolo upozorňované. Pohľadávky a záväzky nie sú uvedené. Spoločnosť 

vykazovala stratu. V roku 2013 MsZ  boli schválené finančné  prostriedky  na vykrytie strát 

minulých období vo výške cez 176 tis €. Finančné  prostriedky spoločnosti boli poskytnuté 

v celkovej schválenej výške, napriek tomu sa spoločnosti nepodarilo stratu vykryť, výsledok 

hospodárenia  z minulých rokov k 31.12.2014 vykazoval stratu cez 109 tis €, spoločnosť 

vykazovala záporný hospodársky výsledok aj za príslušný rok.  Za rok  2015 sa predpokladá, 

že bude kladný hospodársky výsledok. Je ťažké povedať, kedy bude strata vykrytá, pozrite 

koľko bytov má v správe a aký je príjem. Kontrolórka už v roku 2013 pri prijímaní uznesenia 

na poskytnutie dotácie upozornila na nesúlad so zákonom, na nehospodárne nakladanie 

s finančnými prostriedkami zo strany mesta. Upozornila na nedostatky v uzneseniach pri 

prijímaní dotácie – nemalo by byť za rok, ale v roku a v uznesení č. 32 má byť dátum 

17.10.2013 nie je 9.10.2013. V spoločnosti sa vykonala analýza hospodárenia externou 

firmou z Prešova, za čo zaplatilo mesto Krompachy a to v roku 2008 cca 2 300 € a v roku 

2012 sumu 2 000 €, t.j. cez 4 tis €. Konštatuje, že zo strany mesta to boli nehospodárne 

vynaložené finančné prostriedky, nesúlad so zákonom. V jednom prípade bolo urobené 

rozpočtové opatrenie podpísané primátorkou mesta, výška – v jej kompetencii. Čo výsledky 

týchto analýz, ako aj kontrol zo strany kontrolórky, priniesli, kde posunulo, ako sa s nimi 

naložilo? Odsúhlasenie jednotlivých stavov finančných prostriedkov s bytovými domami 

malo to byť už v minulosti každoročne, nakoniec ukladá to aj zákon, tak ako to robia v tomto 

období. K pohľadávkam a záväzkom citovala vyjadrenie konateľa, ktoré je prílohou tejto 

zápisnice.  

Poslankyňa Kozlová – zápisy z valného zhromaždenia nemá, konalo sa? Navrhla, aby jeden 

krát  štvrťročne boli predkladané správy o hospodárení spoločnosti a zároveň predložený stav  

pohľadávok, záväzkov. 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o., – valné zhromaždenie za rok 2014 

bolo v roku 2015. Nie je problém predkladať. 

Poslanec Puchala -   pôžička z fondu rozvoja bývania z roku 2012 nebola vrátená mestu. Ako 

sa vráti a z čoho. Sú už vymožené všetky pohľadávky od neplatičov?  V akom časovom 

horizonte sa vrátia finančné prostriedky bytovým domom? 

Hlavná kontrolórka – pôžička z FRB – mesto nepostupovalo v súlade so zákonom – 

nedomáhalo sa vrátenia finančných prostriedkov. Pôžička sa mala vrátiť v danom roku, t.j. do 

31.12.2012. Koľko mesto dalo už do BHMK len za roky 2008 - 2013 som informovala na 
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zasadaní mestského zastupiteľstva v roku 2013, plus schválené finančné prostriedky v roku 

2013 vo výške cez 176 tis €. K činnosti dozornej rady, týka sa to u každej spoločnosti, je 

kontrolným orgánom. Dozorná rada má predložiť správy, aby sa malo o čo oprieť valné 

zhromaždenie. 

Mg. Kurta – pôžička sa bude riešiť. Schôdze s bytovými domami stále prebiehajú. 

Pohľadávky sú vymáhané, boli zastavené niektoré exekúcie. V druhom polroku 2015 bolo 

vymožených bolo  3 000,-- €. 

Hlavná kontrolórka – schválená bola dotácia, ale nebol uvedený účel, nedalo sa 

odkontrolovať na čo boli finančné prostriedky použité. Bolo upozorňované v roku 2013, že je 

potrebné uvádzať aj účel použitia.  

Poslanec Hojstrič – vyhlásenie konateľa je možné doručiť poslancom MsZ? Plánuje 

spoločnosť BHMK s.r.o. vytvoriť stránku? Aké sú náklady na exekučné trovy, koľko sa 

vyplatilo bytovým domom. Kto zastupuje spoločnosť po právnej stránke. 

Mgr. Kurta – exekučné je cca 350,-- € za polrok. Spoločnosť zastupuje právna kancelária – 

Puchala&Slávik Košice. Vyhlásenie možno doručiť. 

Poslanec Ontko – ako sa bude postupovať ďalej. 

Mgr. Kurta  – v bode rôznom oboznámi poslancov MsZ. 

Poslanec Zahuranec - kedy sa to už skončí, pritom nikto nie je za túto skutočnosť  vinný.  

Primátorka mesta – koľko kontrol zo strany hlavnej kontrolórky bolo na BHMK. Aké 

analýzy boli v BHMK s.r.o. pred rokom 2007. Straty boli už od pána Hanušovského. Pán 

Macula stále upozorňoval na vysoké straty, BHMK s.r.o. bolo  dlžné Termokomplexu s.r.o.. 

Aké boli opatrenia navrhnuté hlavnou kontrolórkou. Od r. 2008 počuje len aké sú straty, ale 

ako ďalej so spoločnosťou. Mali by byť návrhy, ako sa vysporiadať s pochybeniam, hlavná 

kontrolórka ich nepredložila. Mali byť predložené návrhy opatrení. Na základe predloženej 

správy budú zamestnanci príslušným opatrením potrestaní, ale k správe predložiť aj návrh na 

opatrenie. Je to v kompetencii poslancov MsZ navrhnúť  členov dozorných rád. Aké návrhy 

na riešenie spoločnosti BHMK s.r.o. majú poslanci MsZ. Zatiaľ spoločnosť funguje, náklady 

sú minimálne. Dozorná rada  v BHMK s.r.o. je nefunkčná. 

Hlavná kontrolórka – kontroly boli vykonané v rokoch 2007, 2008, 2012, v 2013 

nepredložili doklady, teraz v 2015, výsledky kontrol boli predkladané na zasadanie mestského 

zastupiteľstva. Hlavný kontrolór neprijíma opatrenia, postupuje a riadi sa zákonom, postupuje 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 502 z roku 2001 o finančnej kontrole a vnútornom 

audite. Opatrenia k zisteným nedostatkom v zmysle daného zákona prijíma v stanovenej 

lehote kontrolovaný subjekt, ktorý aj v určenej lehote predkladá správu hlavnému 

kontrolórovi ako sa prijaté opatrenia splnili. Poskytla aj odporúčania, usmernenia. Od 

1.1.2016 platí zákon 357 z roku 2015 o finančnej kontrole a audite. Dňa 22.1.2016 bola 

podpísaná zápisnica o prerokovaní správy o výsledku kontroly, do 21 dní majú prijať 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, do 31.5.2016 predložiť správu ako sa prijaté 

opatrenia splnili, t.j. vyhodnotenie. Je to dobré, že sa chodí po bytových domoch, informuje 

a odsúhlasuje sa. 

Primátorka mesta  – upresnila, predkladať návrh opatrení ako aj  ich splnenie. 

Hlavná kontrolórka – v minulosti kontrolovaným subjektom predložené opatrenia a ich 

splnenie - dávala to, uvádzala, poslanci nemali záujem. V zmysle zákona o obecnom zriadení 

hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo zastupiteľstvu na jeho 

najbližšom zasadnutí. Oboznámila aký je postup kontrol v zmysle nového zákona platného od 

1.1.2016. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Barbuš, Hojstrič, Ontko. 
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zdržal sa : 1 - Puchala  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2015. 

 

Hlavná kontrolórka  predložila písomnú správ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Krompachy za rok 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :10 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

18. Zriaďovacia listina DHZ mesta Krompachy.  

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Zriaďovacej listiny DHZ mesta Krompachy, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Barbuš, zástupca primátorky mesta, predložený návrh okomentoval.  

Poslanec Puchala – spoločnosť PO WOPAX je funkčná? 

Primátorka mesta  – áno, ale bol daný návrh na výmaz, pričom mesto o tom nevedelo. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (zriaďuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  
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 Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana. V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (vymenúva). 

 

19. Návrh na voľbu člena ZPOZ pri MsZ Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na voľbu člena ZPOZ-u pri MsZ Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Mičeková – bude sa zúčastňovať len pri rozlúčke na pohreboch? 

Primátorka mesta  - nie, bude sa zúčastňovať na akciách ZPOZ-u. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :10 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

 

20. Rôzne. 

 

Poslanec Puchala predložil písomný návrh na odvolanie a menovanie predsedu 

a podpredsedu komisie MsZ podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :10 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.2,3 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :10 – Dzimková, Jendruch, Zahuranec, Šmidová, Kozlová, Mičeková,  

 Puchala, Barbuš, Hojstrič, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

Ospravedlnení poslanci Derdáková a Stana.  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/A.3,4 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

 

21. Diskusia 

 

Poslanec Puchala – koľko krompašských škôl sa zapojilo do štrajku učiteľov? 

Primátorka mesta   – jedna a to ZŠ s  MŠ Maurerova ul.. V pondelok a utorok nebolo 

vyučovanie, dnes sa vyučuje v ročníkoch 1-3, zajtra už celkom na prvom stupni.  

Poslankyňa Kozlová – zajtra bude vyučovanie do 5. ročníka, ale vyučovanie bude skrátené. 
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Poslankyňa Mičeková – za bránou cintorína je veľký neporiadok. Z hrobov sa kradli, kradnú  

sviečky a  náplne do sviečok. 

Primátorka mesta – firma  Ekover s.r.o. v novembri upratala všetky čiernej skládky, 2x 

ročne sa vypratávajú skládky z okolia cintorína. Nevieme, akým spôsobom na niektorých 

miestach  cintorína zabezpečiť osvetlenie a kameru. Na kamerovom systéme boli usvedčení 

páchatelia, ktorí kradli z hrobov kvety.  

Ing. Ondáš – dočasným riešením by bolo umiestniť fotopascu. 

Mgr. Kurta – uskutočnili sa schôdze v jednotlivých  bytových  domoch, BD, SVB, z 21 

bytových domov, v ktorých prebehli schôdze, 19 uzavrelo mimosúdnu dohodu s BHMK, 2 

bytové domy trvali na žalobe. 3 bytové domy nepodali žalobu na vyplatenie FPUaO, z tohto 

dôvodu im bude vyplatených 20% z dlžnej sumy bez rozhodnutia schôdze vlastníkov bytov. 

Poslankyňa Šmidová – poďakovala sa za klzisko, ktoré je technicky oveľa kvalitnejšie, ako 

v minulom roku. 

Ing. Znanec  – zabezpečili to aktivační  pracovníci a dobrovoľníci, ktorí sa tomu venujú. 

 

22. Záver. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 12. zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, zároveň pozvala poslancom MsZ na 4. ročník 

Pankuškových fašiangov, ktoré sa uskutočnia 6.-7. 2. 2016  na Plejsoch. Plánuje sa otvorenie 

Komunitného centra a Centra odpadového hospodárstva. Dňa 22. 2. 2016 sa uskutoční pietny 

akt kladenia vencov pri príležitosti 95. výročia Krompašskej vzbury.  

 

 

V Krompachoch  27. januára 2016 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

            

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                         primátorka mesta       

 

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

 

    Igor JENDRUCH,    poslanec MsZ 

    Ján ZAHURANEC,  poslanec MsZ 

 

     

 

 

 

 

 

      

   


