ZÁPISNICA
zo 16. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa
18. mája 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, otvoril a viedol rokovanie 16. zasadania
mestského zastupiteľstva. Ospravedlnil neúčasť primátorky mesta Ing. Ivetu Rušinovú
z dôvodu zasadania ZMOS-u v Bratislave. Privítal poslancov MsZ, zástupcov spoločnosti
s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania
schopné. Prítomných bolo 11 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa poslanec
Hojstrič. Zástupca primátorky predložil návrh programu z rokovania s tým, že sa vypúšťa
bod č. 10 z dôvodu, že finančná a majetková komisia MsZ neodporúčala tento návrh
prerokovať v mestskom zastupiteľstve.
Poslankyňa Derdáková, predsedníčka finančnej a majetkovej komisie MsZ – komisia
odporúčala vyčerpať úver vo výške 500 000,-- € a ak to bude aktuálne, bude sa to potom
riešiť.
Za takto upravený program rokovania MsZ boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Interpelácie poslancov MsZ.
Kúpa pozemku - parkoviska na Poštovej ul. v Krompachoch od Slovenskej pošty a.s.
Kúpa rodinného domu a pozemkov v k.ú Turčok okr. Revúca.
Spôsob predaja pozemku na Rázusovej ulici v Krompachoch – vysporiadanie
oploteného areálu pri rodinnom dome.
8. Zmena časti Uznesenia č. 15/D.8 bod 2. zo dňa 04. 05. 2016.
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 12 – zmena rozpočtu v kapitálových príjmoch
a úprava rozpočtu v kapitálových výdavkoch.
10. Zámer čerpania úverových finančných prostriedkov na rekonštrukciu budov
vo vlastníctve mesta Krompachy.
11. Vzdanie sa členstva v redakčnej rade Krompašského spravodajcu.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zástupca primátorky mesta určil za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za
overovateľov zápisnice poslancov MsZ Igora JENDRUCHA a Slávku ŠMIDOVÚ.
3. Voľba návrhovej komisie.
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Zástupca primátorky mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda
Marta MIČEKOVÁ, členovia Jána ZAHURANEC a Oľga DZIMKOVÁ.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Barbuš, Zahuranec, Šmidová, Stana.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neprítomný: Hojstrič
MsZ prijalo uznesenie č. 13/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
4. Interpelácie poslancov MsZ.
Poslanec Zahuranec – na minulom zasadaní MsZ poslankyňa Mičeková mala dotaz, že na
Kúpeľnej ulici pri Úrade práce a sociálnych vecí je nefunkčné verejné osvetlenie. Zistil, že
svietidlá nechýbajú, tieni strom, je potrebné ho orezať a následne potom podľa situácie
inštalovať ďalšie svietidlo.
Poslankyňa Kozlová – chodník, alebo skôr skratka medzi Maurerovou a Hlavnou ulicou je
zničený, buď ho opraviť alebo zlikvidovať.
Zástupca primátorky mesta – preverí sa to.
5. Kúpa pozemku - parkoviska na Poštovej ul. v Krompachoch od Slovenskej pošty a.s.
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh na kúpu parkoviska na
Poštovej ulici v Krompachoch od Slovenskej pošty a.s., ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – predložený návrh
podrobne vysvetlila.
Poslanec Zahuranec – neostávajú 4 parkovné miesta ako žiadali v minulosti.
Poslankyňa Derdáková – finančná a majetková komisia MsZ – odporúča do výšky 5 800,-€ a pri rovnocennej ponuke do výšky 6 500,-- €, zároveň predložila aj takýto poslanecký
návrh.
Za predložený poslanecký návrh poslankyne Derdákovej boli všetci prítomní 11 poslanci
MsZ. Návrh prešiel.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Barbuš, Zahuranec, Šmidová, Stana.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neprítomný: Hojstrič
MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
6. Kúpa rodinného domu a pozemkov v k.ú Turčok okr. Revúca.
Ing. Balážová predložila písomný návrh na kúpu rodinného domu a pozemkov v k.ú. Turčok
okres Revúca, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
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Prednostka MsÚ – zúčastnila sa obhliadky nehnuteľnosti, ktorá je v lepšom stave ako teraz,
kde bývajú. Sused určite nebude mať výhrady, obec má cca 120 obyvateľov, približne 70 je
rómskeho pôvodu. Je tam studňa, aj elektrická prípojka, je potrebné ju oživiť.
Poslankyňa Mičeková – nie je to šťastné riešenie kupovať nehnuteľnosť v inej obci, sú
problémy s platením u nás, bude aj tam, nebudú mať prostriedky na odkúpenie. Je to
neekonomické, neefektívne, budú mať problémy aj tam a budú pretrvávať. Aký je názor
hlavnej kontrolórky.
Zástupca primátorky mesta – na Baníckej štvrti v minulosti mali nedoplatky.
Ing. Balážová – v zmysle rozhodnutia zo súdu musíme nájsť náhradné ubytovanie 1 rodine,
ktorá je v hmotnej núdzi.
Poslankyňa Derdáková – v minulosti sme sa bránili nasťahovaniu rómov z Rudnian.
Kontaktovala sa so starostkou obce Turčok a nevie si predstaviť cudzích rómov.
Nehnuteľnosť nie je v stave užívania, musí sa zrekonštruovať musí spĺňať podmienky
bývania. Nemáme v Krompachoch nejaký dom? Komisia k tomuto návrhu nezaujala
stanovisko.
Poslanec Stana – musí sa investovať do nehnuteľnosti a ako ďalej s druhou rodinou.
Zástupca primátorky mesta – býva nezákonne, nemá nájomnú zmluvu.
Poslanec Puchala – nebude problém, keď nie je voda a pritom pri verejnej súťaži nemusí byť
mesto úspešné.
Poslanec Zahuranec – ak je odpojená elektrická energia viac ako pol roka, je potrebné
vykonať revízie.
Prednostka MsÚ – na základe poverenia od primátorky mesta mala vykonať obhliadku,
ktorej sa zúčastnili vlastníci nehnuteľnosti zo Slovenskej pošty a Správca budov z Bratislavy.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, stotožňuje sa s názormi poslancov MsZ. Cena je
lákavá, ale čo ďalej. Boli neplatičmi, z ekonomického hľadiska je to nevýhodné, hľadať
v meste náhradné ubytovanie.
Poslankyňa Kozlová – na začiatku roka Ing. Varga ponúkol mestu na predaj nehnuteľnosť na
Hornádskej ulici, ale sa to odmietlo.
Prednostka MsÚ – je potrebné rýchlo konať, chceme búrať bytový dom na Baníckej štvrti,
ak je možnosť vyriešiť to v Krompachoch, tak dajte návrh. Ak sa nenájde, kde ich
umiestnime, je to problém.
Poslankyňa Derdáková – odkedy o tomto probléme vieme?
Ing. Balážová – rozhodnutie súdu je platné zo dňa 8.1.2014
Zástupca primátorky mesta – riešili sme aj ostatné rodiny, ostala len táto jedna rodina.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 5 - Jendruch, Puchala, Dzimková, Stana, Barbuš.
zdržal sa : 3 – Šmidová, Ontko, Zahuranec
proti
: 3 – Derdáková, Mičeková, Kozlová
Neprítomný: Hojstrič
MsZ prijalo uznesenie č. 13/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).
7. Spôsob predaja pozemku na Rázusovej ulici v Krompachoch – vysporiadanie
oploteného areálu pri rodinnom dome.
Ing. Balážová predložila písomný návrh predaja pozemku na Rázusovej ulici
v Krompachoch – vysporiadanie oploteného areálu pri rodinnom dome, ktorý je prílohou tejto
zápisnice.
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Poslankyňa Derdáková – finančná a majetková komisia MsZ odporúča priamy predaj za
cenu znaleckého posudku. Predložila poslanecký návrh doplniť na základe znaleckého
posudku minimálne za cenu 5.- € za m2.
Za predložený poslanecký návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. Návrh prešiel.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Barbuš, Zahuranec, Šmidová, Stana.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neprítomný: Hojstrič
MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8. Zmena časti Uznesenia č. 15/D.8 bod 2. zo dňa 04. 05. 2016.
Ing. Balážová predložila písomnú zmenu časti Uznesenia MsZ v Krompachoch č. 15/D.8
bod 2 zo dňa 4. mája 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Barbuš, Zahuranec, Šmidová, Stana.
zdržal sa : 0
proti
:0
Neprítomný: Hojstrič
MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 12 – zmena rozpočtu v kapitálových príjmoch
a úprava rozpočtu v kapitálových výdavkoch.
Ing. Balážová predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 12 – zmena rozpočtu
v kapitálových príjmoch a úprava rozpočtu v kapitálových výdavkoch, ktorý je prílohou tejto
zápisnice.
Poslanec Stana – je na zváženie, či sa má investovať do starej budovy, dotácia je nízka,
mesto musí investovať z vlastných zdrojov. Celkový rozpočet nie je dostačujúci, koľko to
bude stáť celkovo, využiť prostriedky do iných projektov. Nebolo by lepšie investovať tieto
prostriedky napr. do turizmu o ktorom hovoril na predchádzajúcom zasadaní MsZ.
Zástupca primátorky mesta – je to národná kultúrna pamiatka, mesto je povinné udržiavať,
dotácia je účelová, bude sa čakať ešte na ďalšie dotácie.
Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS – teraz sa budú sanovať múry
a strecha z tých prostriedkov ako máme. Celkový rozpočet je 90 000,-- €.
Poslankyňa Derdáková – finančná a majetková komisia MsZ – z tejto čiastky urobíme
konštrukcie, krov. Ak sa nezakryje, zničí sa.
Poslanec Zahuranec – udrží sa strecha, nerozkradne sa?
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 8 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Barbuš,
Zahuranec.
zdržal sa : 1 - Šmidová
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proti
: 2 – Stana, Ontko
Neprítomný: Hojstrič
MsZ prijalo uznesenie č. 13/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
11. Vzdanie sa členstva v redakčnej rade Krompašského spravodajcu.
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh vzdania sa členstva v redakčnej rade
Krompašského spravodajcu, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – ako bude prakticky fungovať Krompašský spravodajca. Niekedy
bol redaktor, kto to robí teraz a kto to bude robiť. Ako sú odmeňovaní?
Prednostka MsÚ – doposiaľ to robil asistent primátorky mesta, ktorý aj komunikoval
s grafikom.
Zástupca primátorky mesta – zodpovedná je redakčná rada, odmeňovaní sú v zmysle
Poriadku odmeňovania územnej samosprávy mesta Krompachy.
Prednostka MsÚ – za mesiac máj je Krompašský spravodajca v tlačiarni. Do budúcna je to
práca redakčnej rady.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 10 - Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Ontko,
Barbuš, , Šmidová, Stana.
zdržal sa : 0
proti
: 1 – Zahuranec.
Neprítomný: Hojstrič
MsZ prijalo uznesenie č. 13/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).

13. Diskusia.
V diskusii nevystúpil nikto.
15. Záver.
Zástupca primátorky mesta poďakoval sa prítomným za účasť na dnešnom 16. zasadaní
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončil.
V Krompachoch 18. mája 2016
Zapísala : Anna ČECHOVÁ

Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Stanislav BARBUŠ
zástupca primátorky mesta
OVEROVATELIA:
Igor JENDRUCH,
poslanec MsZ
Slávka ŠMIDOVÁ, poslankyňa MsZ
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