ZÁPISNICA
z 25. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa
22. marca 2017 v malej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie.
15.05 hod.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 25. zasadania mestského
zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo
uznášania schopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnili sa
poslanci MsZ Marián HOJSTRIČ, Marta MIČEKOVÁ, neprítomní bol Matúš STANA.
Zasadanie mestského zastupiteľstva mimo plánovaného termínu sa koná z dôvodu uchádzania
o grant. Bola vyhlásená výzva pre 150 miest a obcí o nenávratný finančný príspevok na
Technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Dňa
27. 3. 2017 je posledný termín na odovzdanie žiadosti. Rozpočet bol predložený až dnes.
Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania, ktorý bol jednohlasne
schválený.
Program rokovania:
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností
č. 9/2013/NZ zo dňa 28. 06. 2013.
5. Spolufinancovanie projektov z vlastných finančných prostriedkov mesta Krompachy.
6. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

15.10 hod.

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov
zápisnice poslancov MsZ Líviu KOZLOVÚ a Vladimíra PUCHALU.
3. Voľba návrhovej komisie.

15.12 hod.

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Eva
DERDÁKOVÁ, členovia: Igor JENDRUCH a Slávka ŠMIDOVÁ.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Mičeková, Hojstrič, Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 25/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností
č. 9/2013/NZ zo dňa 28. 06. 2013.
15.14 hod.
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Primátorka mesta predložila písomný návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov a ďalších nehnuteľností č. 9/2013/NZ zo dňa 28. 06. 2013, ktorý je prílohou tejto
zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – predmetom nájmu nie sú nehnuteľnosti?
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetkového a regionálneho rozvoja, občianske
združenie sa spolieha, že žiadosť bude schválená. Zmluva je ako podporný dokument.
Ing. Mária Tomašová – hlavná kontrolórka, zmena doby nájmu do 31.3.2021, čiže pôvodná
do 1.7.2018, t. j. predĺženie o 2 roky 9 mesiacov v porovnaní s pôvodnou. Týka sa
nehnuteľností budova šatne, tribúny. Samotné ihrisko - futbalová plocha – sú viacerí vlastníci,
aj súkromné osoby.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Mičeková, Hojstrič, Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
5. Spolufinancovanie projektov z vlastných finančných prostriedkov mesta Krompachy.
15.19 hod.
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh na spolufinancovanie projektov
z vlastných finančných prostriedkov mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Primátorka mesta – je to žiadosť na likvidáciu čiernych skládok, znova na Banícku štvrť a na
Hornádsku a Družstevnú ulicu. Na týchto uliciach sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery,
ale s odpadom chodia prevažne deti a nedosiahnu odpad vysypávať. Budú obmurované stojiská
s bobrami. Odpad sa bude vyvážať 2x do týždňa. Od minulého týždňa sa z Hornádskej
a Družstevne ulici vyviezlo veľké množstvo odpadu.
Poslankyňa Derdáková – bobry neukradnú?
Primátorka mesta – rozširuje sa kamerový systém s umiestnením dvoch kamier v týchto
lokalitách.
Poslanec Jendruch – koľko bolo vyvezeného odpadu? Nie je možné umiestnenie podzemných
kontajnerov?
Primátorka mesta - bolo to cca 60 t odpadu. Nie je problém vybudovať podzemné kontajnery,
uvažovala už o tom, ale nemáme vozidlo na takýto zber, čiže problém je so zberovým vozidlom
na takýto účel.
Poslanec Jendruch – vyslovil poďakovanie, že okolie stánkov na kontajnery počas víkendov
je čisté, ako aj celé mesto.
Primátorka mesta – pri týchto prácach počas víkendov sa kontrolujú aktivační zamestnanci,
zodpovední za to sú Holubovci.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Mičeková, Hojstrič, Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
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Poslanec Jendruch – predložil poslanecký návrh, aby za dnešné rokovanie nebola vyplatená
poslancom MsZ odmena.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za
: 9 - Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Puchala, Zahuranec, Jendruch,
Barbuš, Šmidová.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti neboli Mičeková, Hojstrič, Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 25/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Primátorka mesta – mesto dostalo dotáciu na komunikáciu na Družstevnej ulici vo výške
7 500,-- €. V tomto čase sa upravuje cesta, vysprávky. Do 30. 03. 2017 musia byť prostriedky
prostriedky vyčerpané aj zúčtované. Plán opráv komunikácii bude predložený na zasadanie
MsZ, robí sa monitoring výtlkov a následne bude urobený výber zhotoviteľa. Projekt na
kamerový systém je spracovaný, dostali sme 32 000,-- € a 10 000,-- € je spoluúčasť mesta.
Z týchto finančných prostriedkov sa zrealizuje rozvod optických káblov, pretože terajšie káble
sú nevyhovujúce a zakúpia sa 4 kamery.
Poslankyňa Kozlová – sú šachty mestskej kanalizácie mestské?
Primátorka mesta – šachty a prípojka patrí danému objektu, bytovému domu. Kanalizácia nie
je mestská, o rekonštrukcii šachty odporúča rokovať s vodárňami.
Poslanec Jendruch – plán opráv mestských komunikácií žiada predložiť na rokovanie
mestského zastupiteľstva. Upozornil, že rómovia v žltých vestách chodia po areáli nemocnice
a kradnú, flákajú sa po meste.
Primátorka mesta – na území mesta sú aktivační zamestnanci v oranžových vestách, ktorých
riadi mestský úrad. V zelených krikľavých sú tí, ktorí robia zadarmo, odpracovávajú 32 hodín,
ktorých riadi úrad práce. Naši aktivační zamestnanci si po pracovnej dobe vesty odkladajú.
Niektorí rómovia zakúpia si oranžové vesty a chodia po meste, nemajú čo robiť v nemocnici.
Ohlásiť, privolať políciu.
Poslanec Jendruch navrhol, aby na túto skutočnosť bola upozornená aj mestská polícia.
Prednostka MsÚ – na vrátnici v nemocnici by mali týmto občanom zakázať vstup do areálu.
6. Záver.

15.40 hod.

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 25. zasadaní Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.
V Krompachoch 22. marca 2017
Zapísala : Anna ČECHOVÁ
Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

OVEROVATELIA:
Lívia KOZLOVÁ,
poslankyňa MsZ
Vladimír PUCHALA, poslanec MsZ
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