ZÁPISNICA
z 13. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa
24. februára 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 13. zasadania mestského
zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta,
zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 10
poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa poslanec MsZ Matúš STANA,
v miestnosti nebol poslanec MsZ Marián HOJSTRIČ.
Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.
Poslanec Puchala predložil poslanecký návrh stiahnuť z programu rokovania bod č. 11.
Poslanec Jendruch, aký je dôvod stiahnutia bodu z rokovania?
Poslanec Puchala – dôvod je známy, všetci vedia, čo sa v BHMK s.r.o. udialo, nikto ho
neoslovil. Poslanec je dlhoročným poslancom MsZ, vie, čo sa všetko v spoločnosti stalo.
Primátorka mesta – dozorná rada sa funkcie vzdala, je nefunkčná, mala by fungovať.
Vhodné je, aby sa poslanci stretli a navrhli členov dozornej rady. Navrhnutí členovia
pracovali v BHMK s.r.o., majú skúsenosti. Momentálne sa spravuje cca 61 bytov, jedná sa
o kontrolu činnosti. Navrhla, aby sa tento bod prerokoval na najbližšom zasadaní MsZ. Tým,
že dozorná rada je nefunkčná, porušuje sa zákon.
Za poslanecký návrh boli 9 poslanci MsZ, proti bol Barbuš. Návrh prešiel.
Za takto upravený program rokovania boli všetci prítomní poslanci MsZ.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Interpelácie poslancov MsZ.
Majetkové návrhy.
Zámer na vzatie úveru na rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste Krompachy.
Návrh na založenie združenia EKO SPIŠ za účelom realizácie stavby
a technologického zariadenia na úpravu komunálneho odpadu.
8. Informácia – Doplnok č. 15 a Doplnok č. 16 k Organizačnému poriadku Mestského
úradu v Krompachoch.
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácií referenda mesta Krompachy.
10. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov do rady školy za zriaďovateľa.
11. Diskusia.
12. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov
zápisnice poslancov MsZ Jána ZAHURANCA a Líviu KOZLOVÚ.
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3. Voľba návrhovej komisie.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Eva
DERDÁKOVÁ, členovia Oľga DZIMKOVÁ a Igor JENDRUCH, poslancov MsZ.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Zahuranec, Barbuš, Dzimková.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli poslanec Hojstrič a Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 13/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
4. Interpelácie poslancov MsZ.
Poslankyňa Dzimková – požiadala o rekonštrukciu prístupovej cesty pred obytnými
nájomnými bytmi na Maurerovej ulici z dôvodu prístupu pre mamičky s kočiarmi.
Primátorka mesta – preverí sa a zaujme sa stanovisko a informácia bude predložená ústne
na najbližšom zasadaní MsZ.
5. Majetkové návrhy.
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný majetkový návrh, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, okomentovala
predložený návrh. Podmienky boli už schvaľované v MsZ, sú totožné sú až na dátum.
Primátorka mesta – uvažovať o znížení ceny.
Poslankyňa Derdáková – je to opakovaná súťaž môžeme znížiť cenu.
Ing. Balážová – áno
Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh, znížiť na 10 €/m2.
Za predložený poslanecký návrh boli všetci. Návrh prešiel
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Zahuranec, Barbuš, Dzimková.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli poslanec Hojstrič a Stana
MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
6. Zámer na vzatie úveru na rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste Krompachy.
Primátorka mesta predložila písomný zámer na vzatie úveru na rekonštrukciu chodníkov
a ciest v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. V súčasnosti úrokové
podmienky sú nízke, využiť túto možnosť na rekonštrukciu ciest, chodníkov, parkovísk..
Úroková sadzba bola 0,88 %, dlhodobá je na 1 až 1,2%, pohybuje sa cca na 1 %. Komisiám
MsZ finančnej a majetkovej a výstavby, životného prostredia bol predložený zámer
na 200 000,-- €. Úverová zaťaženosť mesta je nízka, Niektoré ulice nie sú opravené aj
niekoľko rokov.
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Poslankyňa Derdáková – finančná komisia MsZ nebola uznášania schopná, návrh
predložila opraviť súvislé čo najviac ciest, návrh bol zámer na 500 000,-- €, čo už je
predložené v materiáloch. Zoznam doplniť o aj zdravotné stredisko na Štúrovej ulici, ale aj ho
špecifikovať.
Poslanec Barbuš – oddelenie výstavby a ŽP predložilo zoznam ciest, chodníkov, čo si
vyžaduje opravu na čiastku 900 000,-- €. Zhodlo sa, ak mestské zastupiteľstvo príjme návrh
na úver vo výške 500 000,-- €, členovia komisie sú za to, aby sa úver zobral.
Primátorka mesta – bude predložený zoznam lokalít a ulíc. Musia byť spracované
projektové dokumentácie. Musí byť vypísané výberové konanie.
Poslankyňa Derdáková – vzatie úveru je v poriadku? Aké je stanovisko hlavnej kontrolórky.
Poslankyňa Kozlová - zaoberať sa riešením zdravotného strediska na Štúrovej ulici ako aj
samotnej ulice. Informovala o sťažnosti pána Probalu o neriešení dopravnej situácie na
Štúrovej ulici.
Primátorka mesta – celá Štúrova ulica je spracovaná štúdia. Pán Probala nesúhlasil s tým,
aby pod jeho oknami bol chodník. Urobená štúdia rieši výjazd zo Štúrovej, bola predložená
kompetentným orgánom. Cestný orgán, dopravný inšpektorát nesúhlasil s návrhom výjazdu.
Ministerstvo dopravy nedovolilo výnimku. Občania nedovolia vyrúbať stromy, chodník
nechcú. Na dvore pri Freshi sa jamy zasypú, robí sa to každý rok, nie je tam spevnená plocha.
Riaditeľ spoločnosti Termokomplex s.r.o. sa týmto bude zaoberať. S projektantom sa rokuje
na zjednodušenej dokumentácie, aby sa mohlo požiadať o dotáciu.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – upozornila, že finančné prostriedky z úveru sú
len na kapitálové výdavky, tzn. nesmú byť čerpané na bežné výdavky na opravu a údržbu. Pre
kompletnú rekonštrukciu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, v predloženom
materiáli výdavky na projektovú dokumentáciu nie sú, o to to bude viac. Postupovať v zmysle
zákona. V minulom roku celková suma dlhu predstavovala cca 14,7 % skutočných celkových
bežných príjmov rozpočtového roka 2014, čo bolo menej ako 60 %. Medzitým boli splátky.
Zostatok úveru v januári tohto roka predstavuje cca 641 tis. €, pri zobratí 500 tis. € je to cca 1
mil 141 tis. €. Bežné príjmy k 31.12.2015 činia 5 407 195 € - bude predmetom schvaľovania
pri záverečnom účte, tzn. podmienky pre prijatie návratných zdrojov sú dodržané. Celková
suma ročných splátok v minulom roku predstavovala cca 3,5 % skutočných celkových
bežných príjmov rozpočtového roka 2014. T.č. sa nevie aké budú splátky z novovzatého
úveru, predpokladá sa, že do 25 % sa zmestíme. Dnes sa schvaľuje zámer.
Poslanec Jendruch – cesta k zdravotnému stredisku je súkromná.
Primátorka mesta – je možné zriadenie vecného bremena. Na rokovaní ZMOS-u bolo
usmernenie, katastrálne úrady musia zapísať vecné bremená.
Hlavná kontrolórka – potešilo ju, že sa cesty budú robiť vcelku, zrekonštruovať ich. Doteraz
upozorňovala, že opravy vo forme vysprávok, keď sa opravujú len po častiach, bolo zo
strany kontrolórky považované za nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými
prostriedkami.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Zahuranec, Barbuš, Dzimková, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti nebol Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
7. Návrh na založenie združenia Ekospiš za účelom realizácie stavby a technologického
zariadenia na úpravu komunálneho odpadu.
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Primátorka mesta predložila písomný návrh na založenie združenia Ekospiš za účelom
realizácie stavby a technologického zariadenia na úpravu komunálneho odpadu, ktorý je
prílohou tejto zápisnice a zároveň ho okomentovala.
Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti EKOVER s.r.o. – poplatky za uskladnenie
komunálneho odpadu sú 20,40 € bez DPH + zákonný poplatok, ktorý sa vzťahuje len na
skládky. Technológia na úpravu komunálneho odpadu - nie je to spaľovanie, je to mechanická
likvidácia. Pretriedi sa odpad, cez sito hrúbky 100 – 140 mm sa odpad preoseje. Sú dve
frakcie spracovania a to mokrá, z ktorej sa vyrobí bioplyn. Suchá frakcia je hrubej vrstvy, čo
je dobrá zložka pre cementárne. Druhotné suroviny – sa speňažia. Mokrá frakcia – je možné
použiť na plyn pre SPP, alebo elektrickú energiu. Z miesta, ktoré je navrhnuté, je možné, dá
sa napojiť pre spoločnosť Embraco, ktorá ide vybudovať, tvoriť bioplynku a potrebuje tento
materiál a zoberie nám ho. Vzniknutých 10% z odpadu sú kamienky a kal, čo je vhodný
materiál na zasypanie skládok, vysypávanie ciest v lese. Zákonný poplatok bude oveľa nižší
ako je v súčasnosti. Technológia je vynikajúca, potrebných je cca 3 700 000,-- €, 5% je
spoluúčasť združenia. Možný je vstup do združenia iných, ďalších obcí a miest.
Poslankyňa Derdáková – na komisiách MsZ bola daná len ústna informácia. Združenie je
samostatná účtovná jednotka, čím bude ručiť.
Primátorka mesta – je to kombinované financovanie. Teraz je systém – dodávateľ nastúpi,
urobí práce, vyfakturuje, ide žiadosť na RO, 95% sa preplatí, 5% sa hradí z vlastných
prostriedkov. Rieši to blanko zmenka.
Poslankyňa Derdáková je to v poriadku, schvaľujú sa zmluva a stanovy.
Primátorka mesta – nevie sa aká bude výška úveru, záleží to podľa vstupu obcí.
Poslankyňa Derdáková – str.8, bod 11.3 udeľovanie súhlasu, prostá väčšina – mala by byť
2/3 väčšina.
Primátorka mesta –– je to navrhnuté podľa stanov SEZO Spiš.
Ing. Perháč - % je podľa množstva odpadu, nie podľa počtu obyvateľov.
Poslankyňa Derdáková -11.1 - počet všetkých hlasov 10 000 na voľbu riaditeľa 50 % nie je
veľa?
Primátorka mesta – udržateľnosť projektu je najmenej na 5 rokov.
Ing. Perháč – združenie je žiadateľom, prevádzkovať bude Ekover.
Poslankyňa Mičeková – dôležitá je ochrana životného prostredia. Koľko bude
zamestnancov, vzniklo nejaké takéto združenie na Spiši?
Ing. Perháč cca 5 zamestnanci, je to automatizované. Takáto technológia je len v Rige,
Holandsku, Španielsku, je to nová technológia.
Ing. Zahuranec – ak nás to niekto predbehne, spracuje sa len pre združenie.
Ing. Perháč – technológia stavaná na optimálne množstvo 12 000 t odpadu ročne, možno
bude potrebné viac odpadu. Čo ďalej. Je možné, že sa bude a dvojzmenná prevádzka ak bude
až 25 000 t odpadu. Skládka v Spišskej Novej Vsi má životnosť 5 rokov.
Poslanec Hojstrič – nie je ani jeden nerozumný argument, aby sme to neschválili. Je to
bezpečné? Čo s biologickým odpadom.
Ing. Perháč – najväčší problém bude pre cementáreň palivo. Výrobcovia v Holandsku
potvrdili, že sa to stláča, tak to schne, ak je mokré rieši sa pridaním štiepky, rozdrvených
plastov. Biologický odpad je bioplyn.
Poslanec Puchala – koľko členov bude mať združenie.
Ing. Perháč – myšlienka bola, že celý Ekover, ale pre krátkosť času budú 4, ale je možnosť
ďalších samospráv sa pridružiť.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
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Zahuranec, Barbuš, Dzimková, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti nebol Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 13/G.1 –A-a),b)c)d)e), B – viď pripojené pri zápisnici.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Zahuranec, Barbuš, Dzimková, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti nebol Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 13/H.1 – viď pripojené pri zápisnici.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Zahuranec, Barbuš, Dzimková, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti nebol Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 13/I.1 – viď pripojené pri zápisnici.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Zahuranec, Barbuš, Dzimková, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti nebol Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 13/J.1 – viď pripojené pri zápisnici.
8. Informácia – Doplnok č. 15 a Doplnok č. 16 k Organizačnému poriadku Mestského
úradu v Krompachoch.
Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia správneho a sociálnych vecí, predložil písomnú
informáciu k Doplnku č. 15 a 16 k Organizačnému poriadku Mestského úradu
v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – prečo zanikol spoločný obec úrad, koľko je kmeňových
zamestnancov, koľko je zamestnaných cez projekty, aktivační zamestnanci.
Primátorka mesta – spoločný obecný úrad zanikol, pretože obce dali výpoveď.
Ing. Ivančo – cca je 80, aktivačných – 50, malé obecné služby cca 50
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Zahuranec,
Barbuš, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Stana, Dzimková, Ontko
MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.1, C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
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9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácií referenda mesta Krompachy.
Prednostka MsÚ predložila písomný návrh všeobecne záväzného nariadenia a organizácií
referenda mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Zahuranec,
Barbuš, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Stana, Dzimková, Ontko
MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Zahuranec,
Barbuš, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Stana, Dzimková, Ontko
MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
10. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov do rady školy za zriaďovateľa.
Primátorka mesta predložila písomný návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov do rady
školy za zriaďovateľa, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Zahuranec,
Barbuš, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Stana, Dzimková, Ontko
MsZ prijalo uznesenie č. 13/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva).
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Zahuranec,
Barbuš, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Stana, Dzimková, Ontko
MsZ prijalo uznesenie č. 13/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (deleguje).

11. Diskusia.
Poslanec Puchala – prekopávky pred obytnými blokmi, sú už ukončené práce? Ročná
úhrada za parkovacie miesto pre zdravotne postihnutých občanov je asi dosť vysoká,
nezodpovedá ani priestorovo, uvažovať nad zmenou VZN.
Primátorka mesta – tento rok to už nebude možné, ale môže byť zmena od budúceho roka.
Prednostka MsÚ – sťažovali sa invalidní manželia, odporúčala, aby podali žiadosť
a budeme sa týmto zaoberať.
Poslanec Barbuš – odporúčal podanie žiadosti, aby bol základ sa tým zaoberať. Riešiť to
koncom roka, od budúceho roka je možnosť to zmeniť. Zvážiť čo ďalej.
6

Poslankyňa Derdáková – problém je, že sa obyvatelia nezapájajú do pripomienok, keď sa
predkladá VZN. Takýto občan musí mať parkovací preukaz.
Primátorka mesta – mesto bolo zavalené žiadosťami, keď parkovacie miesto bolo bez
poplatkov. V iných mestách sú oveľa väčšie poplatky. Nové parkoviská sú pripravené pre
ZŤP napr. na sídlisku JUH a sú prázdne. Vytvoriť toľko parkovacích miest, koľko musíme.
12. Záver.
Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 13. zasadaní Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. Vyslovila poďakovanie poslancom MsZ
Šmidovej, Kozlovej, Zahurancovi, prednostke MsÚ ako aj zamestnancom, ktorí sa zúčastnili
organizovania Pankuškových fašiangov.
Poslankyňa Kozlová – navrhla, aby najbližšie zasadanie MsZ bolo 22. marca 2016.
S návrhom všetci prítomní súhlasili.
V Krompachoch 24. februára 2016
Zapísala : Anna ČECHOVÁ

Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

OVEROVATELIA:
Ján ZAHURANEC,
Lívia KOZLOVÁ,

poslanec MsZ
poslankyňa MsZ
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