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ZÁPISNICA 
23. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

22. februára 2017 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

1. Otvorenie.          13.05 hod.  

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 23. zasadania mestského 

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

zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 11 poslancov mestského zastupiteľstva, nebol prítomný poslanec Igor 

Jendruch. 

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Mičeková predložila poslanecký návrh doplniť v bode  rôzne: doplnenie  členov 

komisie MsZ kultúry a mládeže a  doplnenie rokovacieho poriadku. 

Za predložený poslanecký návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

Návrh prešiel. 

Poslanec Hojstrič – predložil poslanecký návrh stiahnuť z rokovania bod č. 22 - Vysporiadanie 

práv a záväzkov zo Zmluvy o spolupráci, uzavretej dňa 7.12.2009, medzi Mestom Krompachy 

a obchodnou spoločnosťou SEZ Krompachy a.s.. 

Za predložený poslanecký návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Barbuš, 

v miestnosti nebol poslanec Jendruch. Návrh prešiel. 

Primátorka mesta navrhla: vypustiť z rokovania bod č. 17 – úprava rozpočtu škôl a doplniť 

v bode rôzne: oprava bytového domu Lorencova 12. 

Za takto upravený program boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. 

 

Program rokovania. 

 

1.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Voľba hlasovacej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2016. 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2016. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017 – informácia. 

9. Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta – spoluúčasť vo výške 5% z celkových 

oprávnených nákladov. 

10. Informácia o výsledku kontroly. 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2016. 

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

a výkonu iných činností. 

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

v Krompachoch za rok 2016. 

14. Informácia - Doplnok č. 18 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch, účinný od 1. 1. 2017. 
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15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2017 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy  

16. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení. – stiahnuté z rokovania. 

17. Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine ZUŠ. 

18. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy. 

19. Informácia  o vstupe spol. EKOVER s.r.o. do spoločnosti HINKOM s.r.o. 

20. Návrh na obsadenie zástupcov do kontrolných orgánov spoločností  s majetkovou 

účasťou mesta. 

21. Vysporiadanie práv a záväzkov zo Zmluvy o spolupráci, uzavretej dňa 7.12.2009, 

medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. - 

stiahnuté z rokovania. 

22. Schválenie vedúcich kontrolných skupín DHZ Krompachy. 

23. Informácia o udelení cien KSK. 

24. Určenie sobášnych dní, sobášnej doby a sobášnej miestnosti. 

25. Rôzne. 

26. Diskusia. 

27. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.      13.10 hod.

   

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Matúša STANU a Jána ZAHURANCA. 

 

3. Voľba návrhovej a volebnej  komisie.           13.12 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Ľuboš ONTKO, 

členovia Slávka ŠMIDOVÁ a Oľga DZIMKOVÁ.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie volebnej komisie: predseda Igor JENDRUCH, 

členovia: Eva DERDÁKOVÁ a Marián HOJSTRIČ.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ.        13.20 hod. 

 

Poslanec Ontko – je v pláne na tento rok oprava chodníka na Maurerovej ulici k predajni SIMA 

plus? 

Primátorka mesta  – je to schválené v pláne investícií na tento rok. 



3 

 

Poslankyňa Dzimková – plánuje sa na Baníckej štvrti s výstavbou supermarketu Lidl? 

Komisia MsZ sociálne, zdravotná a bytová vykonala previerku na Starej Maši. Neuvažuje sa so 

zriadením rómskej hliadky v tejto lokalite? Písomne žiadala o uvoľnenie z dozornej rady, ale 

v obchodnom registri je stále vedená. 

Primátorka mesta  – v minulosti bol oslovený Lidl, ale neprejavil záujem. Môžeme žiadať 

opätovne. Záleží od náčelníka MsP, či je potrebné zriadiť rómsku hliadku na Starej Maši. 

V apríli budú vyhlásené výzvy, budeme sa uchádzať. Do dozornej rady BHMK z radov 

poslancov MsZ  nebol nikto navrhnutý, nebolo ani valné zhromaždenie. MsZ má kompetencie 

navrhovať členov. Nemôže sa vymazať, keď nemáme nikoho.  

Poslankyňa Mičeková – bránka z ulice SNP k zdravotníckemu stredisku na Štúrovej ulici je 

zamknutá. Ako je to s výstavbou II. tlakového pásma? Mali to ona aj primátorka vo volebnom 

programe. Plánuje sa s celoplošnou deratizáciou v  meste?  Dodávateľovi bola vrátená  faktúra 

za Krompašského spravodajcu za január 2017. Mal vychádzať farebne. Je už urobený dodatok 

k zmluve? Bude dohoda pre korektorku a redaktorku Krompašského spravodajcu? 

Primátorka mesta – bránka zo zdravotného strediska je zatvorená na môj príkaz 

z bezpečnostných dôvodov. Schody sú poškodené, opravia sa na jar. II. tlakové pásmo – 

rokovanie s PVPS bolo vlani, návrh bol zriadiť vodojem, ktorý je v nájme súkromnej strednej 

školy. PVPS mala záujem ho odkúpiť. S PVPS sa bude o tom rokovať. Deratizácia – je málo 

finančných prostriedkov, môže byť celoplošná len v meste, bytové domy si deratizáciu musia 

zabezpečiť sami. Faktúra za Krompašského  spravodajcu  bola vrátená z dôvodu, že nebola 

v súlade so zmluvou. Náklady za január boli uhradené, bola daná výpoveď. Vypíše sa výberové 

konanie na tlač Krompašského spravodajcu. Podľa najnižšej ceny bude vybraný dodávateľ. 

Dohody na korektúru a redaktorovi KS neboli  podpísané. V Štatúte KS bolo všetko uvedené, 

ale bol stiahnutý z rokovania.  

Poslankyňa Derdáková – žiadala o stanovisko právnu kanceláriu a hlavnú kontrolórku k HPP. 

Primátorka mesta  – hlavná kontrolórka bola na zasadaní MsZ,  počula požiadavku, bola 

oslovená. V r. 2015 robila kontrolu HPP, s výsledkom kontroly poslanci MsZ boli oboznámení. 

Oslovená bola právna kancelária a JUDr. Puchala by sa mal dnes zúčastniť na rokovaní. Na súd 

bolo zaslané stanovisko. Oslovený bol aj JUDr.  Skurka – v tomto spore mesto nezastupuje, zo 

schválenej zmluvy vyplýva záväzok. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, bola oslovená zástupcom primátorky, zaslala 

odpoveď. Nie sú jasné súvislosti, právnici zastupujúci mesto majú relevantné stanovisko 

v každom smere, privítala by ich účasť. Z jej strany to nebude stanovisko, ale názor.  

Poslanec Stana – mesto už vyplatilo finančné prostriedky obytným  blokom? 

Primátorka mesta  – mesto nemôže vyplácať, vyplácať môže len BHMK, dlžníkom je BHMK 

s.r.o.. Ako postupovalo a  ako sa zaviazalo BHMK o tom predloží  písomnú správu riaditeľ 

BHMK s.r.o.. 

 
5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2016.   13.40 hod. 

mjr. Mgr. František Bocan,  riaditeľ OO PZ SR Krompachy, predložil písomnú správu 

o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice.   

Poslanec Hojstrič – aká je  vízia, čo by sa dalo v súčinnosti s MsP zlepšiť, zmeniť. Je 

pripravený projekt. 

Riaditeľ Bocan – víziou je, znižovať trestné činy, priestupky, prevencie - polícia je pomocou 

pre občanov. Projekty - sú prednášky najmä medzi deťmi,  hlavne čo sa týka drog. Spolupráca 

s MsP je dobrá, nevidí žiadny problém. 

Poslankyňa Derdáková – zaželala pánovi riaditeľovi  mnoho úspechov a menej trestných 

činov. 
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Riaditeľ Bocan – niekedy je nespokojnosť občanov, ale nie je možné byť všade. S pani 

primátorkou je dohoda ohľadom kontroly železničnej stanice. 

Primátorka mesta – prvý krát počuje, že je dobrá spolupráca s MsP, je to vidno  na akciách, 

napr. na Pankuškových fašiangoch. Vyslovila  poďakovanie za zastupovanie hliadok MsP 

v prípade, ak MsP neslúži, ale aj za vykonanú prácu. 

Riaditeľ Bocan – občanom cez 158 sú hliadky nápomocné. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2016.      13.45 hod. 

 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, predložil písomnú správu o činnosti MsP v Krompachoch za 

rok 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Hojstrič – nemôžeme rómsku hliadku financovať  z vlastných zdrojov - na Starej 

Maši? 

Primátorka mesta  – rómsku hliadku máme,  sú to zamestnanci na aktivačné práce. Rovnošaty 

sú z predchádzajúceho projektu, ale nie je problém rómsku hliadku rozšíriť. Výzva bude 

zverejnená, budeme sa uchádzať. 

Náčelník MsP – rómska hliadka funguje na Hornádskej ulici, dohliada na bezpečnosť detí 

dochádzajúcich do  škôl. Stará Maša nie je až tak problematická, v roku 2016 zasahovali 2x. 

Skôr je to problematické  na Družstevnej ulici. Na železničnú stanicu a okolie sa inštalujú 

kamery. 

Poslanec Puchala – zo zákona vyplýva, že v dňoch 24. a 25. 12. a 1.1. sú prevádzky zatvorené. 

Je nejaká prevádzka, bola otvorená a predávali sa pyrotechnické veci. Je to porušenie zákona, 

pokuty na tento rok sú nižšie.  

Náčelník MsP – kontrolujú sa pohostinské zariadenia na dodržanie prevádzkovej doby. Boli 

uložené  pokuty, ale že večierka bola otvorená a predávali sa pyrotechnické veci, o tom nevie. 

Poslanec Jendruch – mesto usporadúva spomienkové stretnutia. Naposledy pri výročí 

Krompašskej vzbury. Boli dvaja policajti pri akcii. Chýbala MsP na zabezpečenie poriadku,  

rómske deti robili krik, zamedziť týmto problémom. 

Náčelník Kuna – nie je problém, v budúcnosti to zabezpečí. 

Poslanec Stana – poďakovanie za spracovanie materiálov OO PZ SR a MsP. Na monitorovanie 

kamerového systému je málo zamestnancov. 

Náčelník MsP – je záujem, aby kamerový systém bol zabezpečený zamestnancami  nonstop. 

Pripravuje sa dokumentácia vlastnej optickej siete, len či budú na to financie. 

Poslankyňa Šmidová – ako sa vyriešil problém pani Majstrenkovej. V prevádzkach sa 

maloletým predáva alkohol, čo má robiť rodič, ak zisťuje, kto mu to predal, keď predávajúci 

povie, že to bol kolega. Zabezpečiť kontroly na zamedzenie znečistenia priestorov v obytných 

blokoch rómskymi deťmi. 

Náčelník MsP – pani Majstrenková má najlepšie chránený objekt. Je ťažko dokázať 

predávajúcemu  predaj alkoholu maloletým. 

Primátorka mesta – funkčných  je 27 kamier. Na kamerovom stredisku pracujú ľudia so 

zdravotným postihnutím. Je záujem rozšíriť kamerový systém, z úradu práce nikto nedostal 

pracovné miesto, rozšíriť môžeme z vlastných prostriedkov. Z ministerstva vnútra sme obdŕžali  

grant  vo výške 32 000,-- € a mesto financovalo  10 000,-- €.  Rodičia musia vplývať a  byť 



5 

 

svojim správaním vzorom pre deti. Je dehonestujúce, ak v meste pri spomienkových 

stretnutiach hrá hymna a ľudia sedia na lavičke, bavia sa. 

Poslanec Hojstrič – na kamerovom systéme nie je 24 hodinová  obsluha. Nebolo by možné, 

presunúť na  OO PZ SR? 

Primátorka mesta – umiestnenie na obvodné oddelenie - o tom už bolo rokovanie s krajským 

a okresným riaditeľstvom,  nedovoľujú to predpisy. Sú záznamy, kamery zaznamenávajú. 

Náčelník MsP – chránená dielňa je majetkom mesta. Kamery sú 24 hodinové, po 15 dňoch sa 

záznamy mažú. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

7. Majetkové návrhy.         14.20 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, jednotlivé návrhy 

okomentovala.  

 

7.1. zámer kúpy lesného pozemku v k.ú. Krompachy od vlastníka Miloslava Masaryka, 

bytom Mlynská č. 3, Krompachy. 
Poslanec Ontko – prečo návrh komisia finančná a majetková zamietla. 

Poslankyňa Derdáková – mesto pozemok  nepotrebuje a v rozpočte nie sú prostriedky, boli 

objasnené súvislosti. 

Ing. Vladimír Sajdák, konateľ spoločnosti Mestské lesy  – je to rozpadajúca smrečina, bude 

sa musieť zalesniť. Mesto to  nepotrebuje. 

Poslanec Puchala – bolo už odpovedané, je to adekvátna suma. 

Poslanec Zahuranec  – nie je čo riešiť. 

Primátorka mesta  – pozemok bol za 5,-- Sk poslanci rozhodli o kúpe, ale tento pozemok bol 

kúpený pánom Masarykom, výťažnosť je takmer žiadna. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 0  
zdržal sa : 1 - Ontko 

proti      : 11 - Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

Poslankyňa Derdáková  – je dôvod, prečo komisia zaujíma takého stanovisko,  

 

7.2. predaj rodinného domu na Hornádskej ulici v Krompachoch, Ľudovítovi Mackovi 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.    
 

Poslankyňa Dzimková – majú Mackovci príjem, ako splatia? 

Ing. Balážová  – tvrdia, že zaplatia, návrh na vklad bude až celá čiastka bude zaplatená. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Jendruch a Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje kúpu). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 1 - Stana 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje kúpnu zmluvu). 

 

7.3. zámer prenájmu výrobnej haly v Priemyselnom parku v Krompachoch spoločnosti 

SEZ Krompachy a.s.– ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča návrh schváliť. 

Podľa zmluvy je možné vypísať súťaž, ale generálny riaditeľ spoločnosti SEZ a.s. nepôjde do 

súťaže. Čo bude ďalej, ak sa nikto neprihlási? 

Primátorka mesta  – niekoľkokrát sa diskutovalo, citovala zo zápisnice, ktorá bola zaslaná 

generálnym riaditeľom, preto je predložený tento návrh.  V r. 2007 a 2009 sa hovorilo, že sa 

postaví priemyselný park a neobsadí sa. Zo strany SEU-u bolo ubezpečené, že už majú 

investorov. Vypisovali sa súťaže, zo strany SEZ-u nebol záujem obsadiť priemyselný park. 

Bola vyzvaná predložiť návrh o možnosti osobitného zreteľa. Záujemca neprejavil záujem 

o priestory. O týchto veciach sama nerozhodovala, nemá kompetencie, o tom rozhoduje 

mestské zastupiteľstvo. Rokovalo sa s niekoľkými investormi, ale keď sa už zmluva mala 

podpísať, tak  investor od zmluvy odstúpil.  

Poslankyňa Derdáková – je možné vypísať súťaž na osobitný  zreteľ. 

Primátorka mesta  – len na základe trhovej hodnoty, vychádza zo súťaže alebo znaleckého 

posudku. Cena sa znížila. 

Primátorka mesta  – bolo jej to vytknuté, že nepredložila, bude, ako budú hlasovať. V apríli 

2017 je vytýčené pojednávanie, rozhodne o tom súd. 

Poslanec Zahuranec  – ťažko sa mu vyjadriť, zvláštna dilema.  

Primátorka mesta  – ide o výrobnú halu. 

Poslanec Puchala – malo to byť na začiatku, teraz už nie je aktuálne, aby ešte sa nevracali 

prostriedky. 

Poslanec Stana – osobitný zreteľ mal byť na začiatku. 

Primátorka mesta  – bola oslovená firma, rokovanie bolo, malo sa to uzatvoriť, rokovania 

skončili.  

Poslankyňa Derdáková  – bolo v minulosti návrh  na predaj SEZ-u? 

Primátorka mesta – nie, bola zmluva.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 1 –  Barbuš. 

zdržal sa : 2 –  Puchala, Dzimková 

proti      : 9 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, Hojstrič,    

    Derdáková, 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 
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7.4. zámer prenajať majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa 

(bývalý sociálny podnik) MV SR. 
 

Poslankyňa Derdáková – víta iniciatívu, sú nejaké záväzky pri sociálnom podniku? Budú  

robiť úpravy na svoje náklady? 

Primátorka mesta – doba udržateľnosti 5 rokov prešla, potrebné je zainvestovať, v apríli chcú  

začať so stolárskou dielňou, náklady na úpravy sa započítajú s nájmom. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7.5. nájom reklamných plôch na Dome kultúry v Krompachoch spoločnosti MOON, 

reklamné štúdio, Martin Lukáč ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 1 - Zahuranec 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 9 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková, Kozlová, Derdáková,      

    Barbuš. 

zdržal sa : 1 - Zahuranec 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 

 

7.6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly 

v Priemyselnom parku v Krompachoch.  
Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

 

7.7. súhlas s umiestnením stavby športovej haly na Baníckej štvrti v Krompachoch 

a zámer prenajať predmetné pozemky Slovenskému zväzu ľadového hokeja za účelom 

výstavby športovej haly. 

Poslankyňa Derdáková – je to v súlade so smerným územným plánom? Nebude problém? 

Ing. Balážová  – je  výňatok zo smerného územného plánu na polyfunkčnú výstavbu. 

Poslanec Puchala – ide o skutočný záujem? 

Primátorka mesta  – je to ponuka, asi je to vážne, veľa miest na túto ponuku nereagovalo. 

Odporúčanie bolo,  aby to bolo pri škole, pozemok je voľný na Baníckej štvrti. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (súhlasí). 

 

7.8. Schválenie úveru pre Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP č. 1 v Krompachoch na 

obnovu a rekonštrukciu spoločných častí a zariadení bytového domu. 

Poslanec Puchala – aký je názor obyvateľov. 

Primátorka mesta – väčšina je za. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.7 - 1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.7-2 – viď pripojené pri zápisnici (splnomocňuje). 

 

7.9. zámer predaja pozemku pri rodinnom dome na Maurerovej ulici v Krompachoch za 

účelom rozšírenia pozemku.  
Poslanec Barbuš - oznámil, že hlasovať nebude. 

Poslankyňa Derdáková  – Pán Voško kupoval priamym predajom, pre poslanca nie je možné, 

preto je osobitný zreteľ. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

   Kozlová, Derdáková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

Nehlasoval Barbuš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.8-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli priamy predaj: 

za      : 0 
zdržal sa : 9 - Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

Nehlasoval Barbuš. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 9 – Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     
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   Kozlová, Derdáková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

Nehlasoval Barbuš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.8-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ). 

 

7.10. zámer predaja pozemku pri objekte na ul. SNP v Krompachoch za účelom 

vysporiadania oploteného pozemku. 
Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.9-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli – priamy predaj: 

za      : 0   
zdržal sa : 10 - Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli – obchodná – verejná súťaž: 

za      : 0   
zdržal sa : 10 - Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 10 – Dzimková, Jendruch, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

   Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.9-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný zreteľ). 

 

7.11. zámer predať pozemok na ulici Zemanskej v Krompachoch za účelom vybudovania 

troch parkovacích miest, resp. garáží. 

 

Poslanec Barbuš – komisia výstavby a ŽP  neodporúča návrh schváliť z dôvodu nesúladu           

s ÚP, nachádza sa tam  zdroj úžitkovej vody. 

Poslanec Stana – nepôjde tam trasa cyklostrasy? 

Primátorka mesta  – pôjde po opačnej strane. 

Poslanec Zahuranec  – nezasahuje do vodného zdroja, ale v akom stave budú priestory za 

garážami. 

Poslanec Barbuš – nebude hlasovať. 

Poslankyňa Derdáková- nebude hlasovať.  
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Poslanec Jendruch – nebude hlasovať.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za      : 0  
zdržal sa : 7 - Dzimková, Šmidová, Stana, Puchala, Mičeková,  Zahuranec,     

   Kozlová. 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič a Ontko. 

Nehlasovali Barbuš, Derdáková, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

Poslanec Jendruch – materiály majetkových návrhov sú perfektne pripravené, priložené sú aj 

mapy. 

 

8. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017 – informácia.   15.50 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o dotáciách z rozpočtu mesta Krompachy 

na rok 2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – termín predloženia žiadosti je do 15.2. 2017, komisia MsZ finančná 

a majetková zasadala 15. 2. 2017  o 15.00 hod.. Ing. Balážová musí skontrolovať minulý rok, 

či žiadateľ spĺňa podmienky aj podľa nového VZN. Je potrebný časový priestor na 

skontrolovanie a každá komisia má predložiť návrh. Niektoré kluby potrebujú finančné 

prostriedky  na začiatku roka spolu s vyúčtovaním by mali predložiť žiadosť na ďalší rok. 

Poslanec Jendruch  – dátum na predloženie žiadosti je zlý, bude predložený poslanecký návrh 

na zmeny. 

Primátorka mesta – dotácie pre niektoré organizácie ako je únia žien, zväz protifašistický 

bojovníkov, dychová hudba, JDS je problematické z ich strany predložiť. Zaoberať sa týmito 

organizáciami. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ boli: 

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

     Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 1 - Puchala 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 

9. Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta – spoluúčasť vo výške 5% z celkových 

oprávnených nákladov.         16.02 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila v písomnej forme spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta 

– spoluúčasť vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

9.1 Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky 

Primátorka mesta  – v 1. kole sa uvažovalo s trasou do Spišských  Vlách smerom na Zahuru, 

ale pozemky nie sú naše. Naše  sú len na Fuksibli, preto bolo treba rozhodnúť čo ďalej. Preto 

sa rozhodlo, že cyklotrasa bude smerom  na Slovinky od VÚB až po náš kataster, pôjde po trase 

komunikácie cez Banícku štvrť. 

Poslanec Puchala – je dosť priestoru? Bude kladné stanovisko  zo správy ciest? 

Pravdepodobne bude asi aj zámena pozemkov. 
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Poslanec Stana – iniciatíva je k dobru. Bola oslovená aj obec  Slovinky na pokračovanie 

cyklotrasy? 

Primátorka mesta – môžeme riešiť len náš kataster, Slovinky neprejavili záujem. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

9.2 rekonštrukcia objektu materskej školy na Robotníckej ulici v Krompachoch. 
 

Poslankyňa Derdáková – dobre je, že sme nepredali pozemok vedľa MŠ, potrebujeme ho. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

9.3 modernizácia odborných učební Základnej školy na Maurerovej ulici 

v Krompachoch. 
 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

9.4  modernizácia odborných učební Základnej školy na Zemanskej ulici v Krompachoch. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

9.5 zateplenie Materskej školy na Hlavnej ul. 3 v Krompachoch. 
 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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10. Informácia o výsledku kontroly.      16.15 hod. 
 

Hlavná kontrolórka - predložila písomnú správu o výsledku kontroly, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. Doplnila, že pri zverejňovaní inzercie musí byť spolupráca medzi mestom 

a redakčnou radou KS. 

Poslankyňa Derdáková – čo s neuhradenými poplatkami za inzerciu, budú sa vymáhať? 

Oddelenie  školstva je povinné evidovať inzeráty? Ako to bude v budúcnosti. Niektoré 

podujatia by asi nemali byť spoplatnené. 

Hlavná kontrolórka – oddelenie školstva predložilo materiály, oddelenie majetku predložilo 

faktúry, pokladničné doklady, na doklade nie je uvedené, v ktorom čísle je zverejnená inzercia. 

Rozlišovať, čo je oznam a čo inzercia, aký je rozsah. Mimoriadne vydanie Krompašského 

spravodajcu ku kontrole nebolo predložené, nie je možnosť konštatovať či každý kto zverejnil, 

aj uhradil. Vymáhanie finančných prostriedkov - niektoré sú premlčané. Do budúcna - najprv 

zaplatiť a tak zverejniť inzerát, reklamu. Je to na vedúcom, ako to zariadi, kto bude zodpovedný. 

Primátorka mesta – prečítala si správu neskoro. V predloženej informácii je, že  za inzerciu 

advokátskej kancelári nebolo zaplatené.  Zaplatených bolo 5,-- €.  Námatkove bolo preverené, 

že niektoré veci boli zaplatené, v informácii sú uvedené, že nie je zaplatené. Spiatočne 3 roky 

sa môže vymáhať. Navrhla, aby v spolupráci s oddelením majetku a oddelenia školstva 

opätovne vykonať ešte raz kontrolu a následne vymáhať finančné prostriedky. Navrhuje prijať 

opatrenia, sledovať, či sú platené inzercie.  

Hlavná kontrolórka  – správa z kontroly bola daná včas. Kontrolovala položku 223001, na 

ktorej sa účtujú príjmy – reklama, inzercia.  Dávať pozor, kde sa príjem účtuje. Porušenie 

metodického usmernenia, t.j. opatrenia MF k rozpočtovej klasifikácii.  

Poslankyňa Derdáková – nevyriešime to, je to záležitosť MsÚ. 

Primátorka mesta  – navrhla stiahnuť tento materiál, doplniť ho a znovu prerokovať.  

Hlavná kontrolórka  – má kontrolovať všetky doklady, kde to bolo všetko zaúčtované, kde      

a či sa oni pomýlili? 

Primátorka mesta – ak to bolo už zaplatené, ako to príjme firma či fyzická osoba ak sa to 

zverejní. Nedotknúť sa tých ľudí, ktorí za inzerciu zaplatili. Čo ak niekto to bude riešiť súdnou 

cestou? 

Hlavná kontrolórka – nech sa súdi. Nechápe to, prečo by mala robiť ešte raz kontrolu. 

Kontrola je ukončená. Bol predložený návrh správy o výsledku kontroly, nevyjadrili sa, 

nepodali námietky. Je správa, sú opatrenia. 

Poslanec Barbuš predložil poslanecký návrh stiahnuť tento bod z rokovania. 

Za poslanecký návrh boli Barbuš, Jendruch, Dzimková, Ontko, hlasovania sa zdržali Hojstrič, 

Kozlová, Mičeková, Puchala, Stana. Návrh neprešiel. 

Hlavná kontrolórka – navrhla, že len v informácii vypustiť tabuľky. V správe o splnení 

opatrení môžu uviesť, čo nájdu.  

Poslanec Stana – zástupca sa riadi podľa rokovacieho poriadku a poslankyňa dala prvá 

poslanecký návrh. 

Poslankyňa Derdáková – chcela dať poslanecký návrh,  ale poslanec Barbuš – zástupca 

primátorky  ju predbehol. 

Primátorka mesta – to znamená, že keby bola poslankyňa Derdáková predložila takýto istý 

poslanecký návrh ako poslanec Barbuš, tak by sa schválil? Ale neschválil sa preto, lebo ho 

predložil poslanec Barbuš? 

Poslanec Stana – áno, keby ho bola predložila poslankyňa Derdáková, bol by sa schválil. 

Poslanec Ontko – hlavná kontrolórka uviedla, čo zistila, nevidí dôvod, koho by sa to dotklo. 

Poslanec Hojstrič  – nedodržuje sa rokovací poriadok. 
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Primátorka mesta  – navrhla riešenie v dobrej viere - prepracovať materiál, urobí sa revízia 

v poplatkoch za inzerciu. Budú vyvodené dôsledky, aby k tomuto nedochádzalo. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 3 – Ontko, Mičeková, Hojstrič.  

zdržal sa : 3 – Zahuranec, Derdáková, Barbuš. 

proti      : 6 – Dzimková, Šmidová, Stana, Puchala, Kozlová, Jendruch.  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (neberie na vedomie). 

 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2016.   

17.03 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Krompachy za rok 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

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

a výkonu iných činností.       17.05 hod. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 

komunálneho odpadu a výkonu iných činností, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – upraviť  v zmluve čl. 5 účinnosť, že zmluva nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

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

v Krompachoch za rok 2016.       17.08 hod. 

 

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

došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Ontko – správa bola prerokovaná na komisii  MsZ podnikateľskej, regionálneho 

rozvoja a verejného poriadku, ktorá odporúča MsZ správu zobrať na vedomie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

 



14 

 

14. Informácia - Doplnok č. 18 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch, účinný od 1. 1. 2017.      17.09 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu k Doplnku č. 18 k Organizačnému poriadku 

Mestského úradu v Krompachoch, účinný od 1. 1. 2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnok sa  týka úväzku na oddelení školstva. 

Poslankyňa Derdáková – Mg. Klein má veľa práce na  spracovanie žiadosti spolufinancovania 

projektov,  zvážiť  a riešiť aj toto oddelenie. 

Primátorka mesta – žiadosti spracováva  aj pani Zavadová,. Mgr. Klein a pani Zavadová to 

zvládajú. Pani Zavadová urobila kus dobrej práce pri  monitorovacích správach. Ing. Balážová 

majetkové oddelenie vedie veľmi dobre, nie je potrebné navyšovať stavy. 

Poslankyňa Derdáková – svoj názor vyjadrila, pretože  prichádza do kontaktu s týmito 

pracovnými záležitosťami, práce je oveľa viac, vie to  posúdiť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy.  17.17 hod.  

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu, 

návrh prerokovala a odporúča ho MsZ schváliť. 

Poslanec Barbuš predložil poslanecký návrh v čl. 10, ods.  4 slová „vstup max. 10 min.“ 

nahradiť textom „vstup max. 10 min., z toho 5 minút samotné sprchovanie tečúcou teplou 

vodou“. 

Za poslanecký návrh boli všetci prítomní 12 poslanci MsZ. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 
 

16. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení.     

 

Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 
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17. Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine ZUŠ.     17.22 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovateľskej listine ZUŠ, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

18. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy.        17.24 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZUŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Informácia  o vstupe spol. EKOVER s.r.o. do spoločnosti Hinkom s.r.o.   17.27 hod. 
 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o vstupe spol. EKOVER s.r.o. do 

spoločnosti Hinkom s.r.o., ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti Ekover s.r.o. doplnil, že  1.11.2016 bola vyhlásená nová 

výzva na podávanie žiadosti na spracovanie komunálneho odpadu, ale so zmenou, že  ani 

združenie ani spoločnosť so 100% účasťou nemôže byť žiadateľom, preto  bola založená nová 

spoločnosť Hinkom s.r.o.. Žiadosť musí byť zaslaná do 28.2. 2017. , 66 % má Cleanmet s.r.o. 

a 34 % mestá a obce. 

Poslanec Puchala – Ekover žiadal o príspevok, ale  nebol úspešný?  

Ing. Perháč – nebol to Ekover, ale Ekospiš, firma nezanikla. Firma Hinkom s.r.o. je zapísaná 

v registri 24. 1. 2017.  

Poslanec Barbuš – bude predložená informácia pre mestské zastupiteľstvo, ako sme boli pri 

podaní žiadosti úspešní.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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20. Návrh na obsadenie zástupcov do kontrolných orgánov spoločností  s majetkovou 

účasťou mesta.         17.32 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na obsadenie zástupcov do kontrolných orgánov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že bol 

schválený riaditeľ, ale je potrebné schváliť konateľa, čas nás tlačí. Ing. Sajdák sa lesu rozumie, 

má záujem riešiť problémy, preto navrhuje, aby valné zhromaždenie ho schválilo za konateľa. 

Problém je aj s inými spoločnosťami, je potrebné urobiť zmenu v obchodnom registri a riešiť 

dozornú radu. 

Hlavná kontrolórka  – je to aj na základe výsledku kontroly. 

Poslankyňa Derdáková – ako sa budú voliť členovia dozornej rady? 

Poslanec Barbuš – návrh členov dozornej  rady sa bude hlasovať verejne. 

Poslankyňa Kozlová  – predložila  poslanecký návrh zloženia dozornej rady.  

1. Poslanec Matúš Stana. 

Z prítomných 12 poslancov za boli 10: Barbuš, Dzimková, Jendruch, Ontko, Hojstrič, 

Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Šmidová, hlasovania sa zdržali Stana  a Puchala. 

Návrh prešiel. 

2. Poslanec Ján Zahuranec. 

Z prítomných 12 poslancov za boli 10: Barbuš, Dzimková, Jendruch, Ontko, Hojstrič, 

Derdáková, Kozlová, Mičeková, Stana, Šmidová,  hlasovania sa zdržali Zahuranec  a Puchala. 

Návrh prešiel. 

3. Vladislav Probala. 

Z prítomných 12 poslancov za boli 11: Barbuš, Dzimková, Jendruch, Ontko, Hojstrič, 

Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Šmidová, Stana,  hlasovania sa zdržal Puchala. 

Návrh prešiel. 

4. Pavol Olšavský. 

Z prítomných 12 poslancov za boli 11: Barbuš, Dzimková, Jendruch, Ontko, Hojstrič, 

Derdáková, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Šmidová, Stana,  hlasovania sa zdržal Puchala. 

Návrh prešiel. 

Ing. Jozef Jendruch. 

Z prítomných 12 poslancov za boli 10: Barbuš, Dzimková, Ontko, Hojstrič, Derdáková, 

Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Šmidová, Stana,  hlasovania sa zdržal Puchala. Nehlasoval 

Jendruch. Návrh prešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.18-1,2,3,4,5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Primátorka mesta – za konateľa spoločnosti Mestské lesy  Krompachy s.r.o. je navrhnutý Ing. 

Vladimír Sajdák. Voľba sa uskutočnila tajne.  

Poslanec Jendruch, predseda volebnej komisie informoval o výsledkoch voľby. Rozdaných 

bolo  12 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 12 platných 12, za  bolo  12. 

Návrh prešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.17– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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21. Vysporiadanie práv a záväzkov zo Zmluvy o spolupráci, uzavretej dňa 7.12.2009, 

medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou SEZ Krompachy a.s..    

 

Tento bod bol stiahnutý z dnešného rokovania. 
 

22. Schválenie vedúcich kontrolných skupín DHZ Krompachy.  17.52 hod. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie vedúcich kontrolných skupín DHZ 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

23. Informácia o udelení cien KSK.      17.53 hod. 
 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o udelení cien KSK, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice.  

Poslankyňa Mičeková – komisia MsZ kultúry a mládeže bola informovaná  o liste a bude 

o tom rokovať.   

Poslanec Ontko – zvážiť o návrhu oceniť mažoretky. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
 

24. Určenie sobášnych dní, sobášnej doby a sobášnej miestnosti.  17.58 hod. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na určenie sobášnych dní, sobášnej doby a sobášnej 

miestnosti, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

25. Rôzne.          18.01 hod. 

 

25.1  Doplnenie členov komisie MsZ kultúry mládeže. 
Poslankyňa Mičeková predložila návrh na doplnenie členov komisie MsZ kultúry: 

Ing. Štefan ČUPAJ, bytom Mlynská   7, Krompachy; 

Mgr. Marianna ČARNOKÁ, bytom Lorencova 7, Krompachy. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ boli: 

za      : 11 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

25.2  Doplnenie rokovacieho poriadku. 

Poslankyňa Mičeková predložila poslanecký návrh doplniť Rokovací poriadok MsZ v čl. 7  

o bod 14.  Pre občanov je vyhradený časový priestor od 16.00 do 17.00 hod. počas rokovania 

Mestského zastupiteľstva na prezentáciu svojich postrehov, požiadaviek, riešení, návrhov 

a pod.. Ak sa občan nedostaví v časovom limite od 16.00 hod. do 16.10 hod. bude mu umožnené 

vystúpiť až v bode diskusia“. Návrh podáva v písomnej forme. 

V čl. 7 ods. 10) sa slovo „poslanec mestského zastupiteľstva“ nahrádza slovom „účastník 

rokovania“. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.23-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

25.3 Obnova bytového domu. 

Primátorka mesta predložil písomný návrh na obnovu bytového domu, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.   

Ing. Anna Čupajová, stavebný úrad,  okomentovala predložený materiál. Záujem obyvateľov 

obytného domu je riešiť zateplenie domu, opravu loggii, elektro-rozvodov a inú modernizáciu 

obytného bloku. Predpokladaná čiastka úveru je  255 000 €, 25%  je z vlastných zdrojov. Do 

fondu opráv sa teraz platí 0,55 €/m2 zvýšiť by sa malo o 0,5 €. Potrebný je súhlas 1/3 vlastníkov 

na získanie finančných prostriedkov z  fondu rozvoja a bývania.  Za jednoizbový byt sa platí  

22,75 €  a po navýšení 43,44 €, dvojizbový byt  29,49 € po navýšení 56,30 €. 

Poslankyňa Derdáková – v DOS-e sú dôchodcovia s najnižšími dôchodkami, je to dosť 

vysoká položka. Či tie naše byty budeme vedieť obsadiť. 

Poslanec Puchala  -  je obava, či budú platiť. Aj keď to nejaký čas bude vyššia čiastka, ale  po 

roku sa to zníži z ušetrených energií. Úver je výhodný. Mesto by tento zámer malo podporiť. 

Poslanec Zahuranec  – niektorí dôchodcovia majú nízke dôchodky, ak mesto neodsúhlasí 

a nepodporí vlastníkov, nemôžu žiadať  finančné prostriedky. 

Poslanec Ontko – podporuje názor poslanca Puchalu. 
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Poslankyňa Derdáková – ľudia v DOS sú informovaní o zvyšovaní? 

Poslanec Hojstrič – ak nezainvestujeme, za niekoľko rokov to bude v dezolátnom stave 

a budeme musieť investovať oveľa viac. 

Ing. Čupajová prihovára sa k zatepľovaniu, mesto je vlastníkom nehnuteľnosti, fond opráv sa 

postupne zníži. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 12 – Dzimková, Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková,       

     Kozlová, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 23/D.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

26. Diskusia.          18.39 hod. 

 

Poslanec Zahuranec – zo Štúrovej ulici je problematický výjazd na cestu. Návrh je, aby sa 

zabezpečilo zrkadlo. 

Primátorka mesta  – preverí sa to cez dopravný inšpektorát.  

Poslanec Puchala – potrebné je prekontrolovať mestský rozhlas, nie všade funguje. 

Poslanec Hojstrič – ako je to so zabezpečením hlasovacieho zariadenia pre MsZ.  

Primátorka mesta -  záleží od finančných prostriedkov. 

Poslankyňa Derdáková – ako je to s rekonštrukciou obradnej siene. Mala by sa zmeniť 

zakladateľská listina BHMK s.r.o., aby nebola dozorná rada.  

Primátorka mesta – obradná sieň sa vymaľovala, vymenilo sa okno, zakúpili sa stoličky 

a koberec.   

Poslanec Barbuš  – bude daná požiadavka správcovi mestskému rozhlasu. 

Primátorka mesta  – spoločnosti Antiq sa  povolila stavba, ale nedal sa  žiadny súhlas na 

inštaláciu zariadenia, súhlas musia dať vlastníci bytov. Spoločnosť Orange - budú zakladať 

optické káble, ak splnia podmienky stavebného zákon, nemôžeme im to zakázať. 

Prednostka MsÚ poďakovala sa poslancom MsZ Kozlovej, Šmidovej a Stanovi za pomoc pri 

organizovaní akcie Pankuškových fašiangov. 

Hlavná kontrolórka sa poďakovala pani prednostke pri zabezpečovaní akcie Pankuškové 

fašiangy, ktorá bola pri ich zabezpečovaní, priebehu bola veľmi aktívna.  

 

20. Záver.          18.55 hod. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 23. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

V Krompachoch  22. februára 2017 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ   

  

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ                     primátorka mesta       

 

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

    Matúš STANA,   poslanec MsZ 

    Ján ZAHURANEC,       poslanec MsZ 
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