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ZÁPISNICA 
z 27. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

30. mája 2017  veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

           15.03 hod. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 26.  zasadania mestského 

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

zamestnancov mesta, občanov mesta a riaditeľky miestnych základných škôl. Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 10 poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

Ospravedlnení – Ing. Ontko a MUDr. Hojstrič. 

Primátorka mesta Krompachy predložila návrh programu dnešného rokovania, pričom 

doplnila bod č. 15 – rôzne o Informáciu o stave spoločnosti Leader Light a Schválenie MAS 

(Miestna akčná skupina). 

Poslankyňa Mičeková doplnila do bodu č. 15 – rôzne vzdanie sa členstva redakčnej rady 

v mesačníku Krompašský spravodajca a vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie kultúry 

a mládeže pri MsZ. 

Za takto upravený program boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Majetkové návrhy. 

6. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2016. 

7. Rezervný fond. 

8. Návrh rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu. 

9. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní. 

10. Návrh Doplnku č. 8 k VZN č. 1/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

ZUŠ. 

11. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2016 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2017. 

12. Schválenie žiadosti na udelenie Ceny KSK Lenke Šoldrovej. 

13. Doplnenie Plánu investícií na rok 2017. 

14. Informácia o využití priestorov MŠ na ul. SNP. 

15. Rôzne. 

16. Diskusia. 

17. Záver. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    15.13 hod. 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Mgr. Luciu ĎORKOVÚ a za 

overovateľov   zápisnice poslancov MsZ Bc. Matúša STANU a Ing. Jána ZAHURANCA.  
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3. Voľba návrhovej komisie       15.14 hod. 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Oľga 

DZIMKOVÁ, členovia – Igor JENDRUCH a Vladimír PUCHALA. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Jendruch, Dzimková, Stana, Zahuranec, Puchala, Kozlová, Mičeková,                      

Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 27/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ       15.14 hod. 

Poslankyňa Derdáková -  žiadala primátorku mesta o písomné odôvodnenie k pozastaveným 

uzneseniam z 26. MsZ v Krompachoch s konkretizáciou písomných výhrad voči prijatým 

uzneseniam s uvedením ustanovení platnej právnej úpravy, na ktorých svoje sistačné právo p. 

primátorka zakladá. 

 

5. Majetkové návrhy         15.19 hod. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Dodatku č. 20 k Zmluve o nájme nebytových 

priestorov/domov zo dňa 30.3.2000 so spoločnosťou Termokomplex, spol. s.r.o, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová – položila otázku, aký je rozdiel medzi dodatkami. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – k materiálom na MsZ 

boli predložené dva dodatky, pričom prvý dodatok bol definovaný ako pôvodný, MsZ ho 

neschválilo, mesto by malo nárast výdavkov o 5 000 €. V druhom dodatku zmluvy sa hovorí 

o povýšení nájmu. 

Poslankyňa Derdáková – obidva dodatky hovoria o refakturacii 

Primátorka mesta – poznamenala, že nie je voľná debata; pri predkladaní rozpočtového 

opatrenia, bola predložená varianta zmluvy, v ktorej sa hovorí o započítaní, hovorilo sa o 25 

000 €. Mesto doplnilo zmluvu na požiadavku poslancov, kde sa hovorí o refakturacii. Je 

potrebné zvážiť, ako sa bude hlasovať, pretože sa hlasuje o Dodatku č. 1.  

Poslankyňa Kozlová – sú dva varianty, vo variante č. 1 je uvedených 30 000 € a vo variante 

č. 2 je uvedená suma 25 000 €. 

Poslankyňa Derdáková – nevie za čo má hlasovať, pretože v jednej zmluve je uvedený 

dátum 1. jún 2017 a v druhej zmluve je uvedený dátum 1. marec 2017. 

Primátorka mesta – dodatok je spracovaný podľa požiadaviek poslancov MsZ, budú sa 

refakturovať pôvodné náklady. Prvý variant  zmluvy je upravený o dva body, v tejto zmluve 

je zvedená suma 25 000 €. V prípade ak ostane druhý variant, suma sa vyčísli na 30 000 €. Pri 

odstránení bodu č. 2 bude započítaných 25 000 € s platnosťou od 1. júna 2017. 

 

Prerušenie MsZ 15.31 hod. 

 

Pokračovanie 15.35 hod. 
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Poslanec Jendruch – predložil poslanecký návrh schvaľuje – neschvaľuje vypustiť 

z Dodatku č. 20  k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle medzi 

Mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou Termokomplex, spol. s.r.o., ktorým 

sa upravuje výška nájomného pre rok 2017 s platnosťou od 1. júna 2017 vypustiť bod č. 2. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za poslanecký návrh: 

Za  : 10 – Jendruch, Dzimková, Šmídová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Kozlová, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa  : 0 

Proti  : 0 

Návrh prešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 27/ D.2 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje na základe 

poslaneckého návrhu poslanca Igora Jendrucha Dodatok č. 20 k Zmluve o nájme nebytových 

priestorov zo dňa 30.03.2000 uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a spoločnosťou Termokomplex, spol. s r. o., ktorým sa upravuje výška nájomného pre rok 

2017, sa vypúšťa bod č. 2 – Nájomca sa zaväzuje po ukončení práce refakturovať oprávnené 

náklady prenajímateľovi a tieto budú následne započítané s nájmom). 

 

 

6. Záverečný účet mesta        15.37 hod. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh záverečného účtu mesta Krompachy 

a rozpočtové opatrenie za rok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Vysvetlila, prečo nepodpísala uznesenie z predchádzajúceho 26. MsZ. Citovala správu 

auditorky, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

 

Poslankyňa Derdáková – správa auditora je z 12. mája 2017 a zastupiteľstvo bolo 26. apríla 

2017, podľa nej nie je dôvod.  

Poslankyňa Kozlová – odkedy sa začal súdny spor so spoločnosťou SEZ, a.s., nie je možné 

vystaviť faktúry. Položila otázku, prečo neboli vystavené faktúry v tom čase, kedy mohli byť. 

Primátorka mesta – faktúry môžu byť vystavené do 4 rokov. V tom období ešte len 

prebiehali práce na HPP a v roku 2014, kedy spoločnosť SEZ, a.s. napadol súdny spor, stavba 

nebola dokončená. 

Poslankyňa Kozlová – nemali sme predloženú žalobu a zároveň položila otázku, o čom je 

žaloba. 

Primátorka mesta – žaloba nebola predložená, ale boli predložené dve právne stanoviská, 

ktoré citujú požiadavky spoločnosti SEZ, a.s. 

Poslanec Zahuranec – ak by bolo predložené vyjadrenie auditora na predchádzajúcom 26. 

MsZ, nemuselo by sa to takto riešiť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová  

Zdržal sa : 0 

Proti : 1 – Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.3 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

záverečný účet mesta Krompachy a celoročné hospodárenie bez výhrad). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Kozlová 
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Zdržal sa : 0 

Proti : 1 – Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.4 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

prebytok hospodárenia podľa § 2 písm. b) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších zmien a predpisov vo výške 686.974,34 €. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Kozlová 

Zdržal sa : 0 

Proti : 1 – Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.5 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 505.047,63 € na tvorbu 

peňažných fondov. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová 

Zdržal sa : 0 

Proti : 1 – Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.6 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

rozdelenie finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 do 

fondov). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 1 – Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.6 – a, b viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úrok). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č.27/E.1 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie správu nezávislého audítora). 

 

Primátorka mesta – sa poďakovala Ing. Balážovej, prednostke MsÚ a audítorke za 

spracovanie záverečného účtu a poslancom MsZ za schválenie záverečného účtu. 

 

 

7. Rezervný fond         15.47 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh použitia prostriedkov rezervného fondu na 

kapitálové výdavky a na odstránenie havarijného stavu vo výške 350.047,00 €, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za   : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová  

Zdržal sa : 0 

Proti  : 1 – Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.8 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu). 

 

 

8. Návrh rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu    15.49 hod. 

 

V miestnosti poslanec Hojstrič. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh rozpočtových opatrení č. 12, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

 

8.1 Návrh rozpočtového opatrenia č. 12 

Poslankyňa Derdáková – súhlasí s dohodou, ktorá bola na pracovnom stretnutí poslancov 

MsZ dňa 10.05.2017. Nemá s tým problém, ale bude to pre spolky ako Únia žien, Protifaš. 

Bojovníkov, a pod. Rozpočtové výdavky nemožno nazvať reprezentačnými účelmi. 

Ing. Tomášová, hlavná kontrolórka mesta – súhlasí s upustením. 

Primátorka mesta – v repre fonde nemusia byť vyznačené cateringové výdavky, poradila sa 

o tom aj s audítorkou.  

Ing. Tomášová, hlavná kontrolórka mesta – čo sa týka spolkov, pri dotáciách hovorila, že 

ak spolky budú pripravovať akcie spolu s mestom, môže sa im pomôcť. Čo sa týka smernice, 

zákon neukladá mať smernicu. Je neštandardné, že také mesto ako my, nemá, nebude mať 

smernicu. Smernicu majú mestá, aj malé mestá, obce, vysoké školy, iní. Je na predstaviteľovi 

mesta, či chce alebo nechce smernicu. 

 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh schvaľuje – neschvaľuje rozpočtové 

opatrenie č. 12 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.000 Eur presunom 

z podprogramu 9.4. Multifunkčné ihrisko na podprogram 1.1. Manažment prvok 1.1.1 Výkon 

funkcie primátorky. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za   : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.9 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 12) 

 

8.2 Návrh zmeny rozpočtu č. 2 na základe rozpočtového opatrenia č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh zmeny rozpočtu č. 2 na základe rozpočtového 

opatrenia č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – poznamenala, že 5 dní sa rozoberali výdaje, ktoré sú poslancom. 

Predložené. 

Poslankyňa Derdáková – položila otázku, či by sa najprv nemali schváliť školy a potom 

rozpočtové opatrenia. 

Primátorka mesta – nemá na to žiadny vplyv, každé jedno číslo a tabuľky majú hlavu a pätu 

a poctivo na tom pracovali. 
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Ing. Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu – najprv nech sa schváli 

rozpočtové opatrenie. 

Poslankyňa Derdáková – chcela, aby boli na MsZ prizvané aj riaditeľky miestnych 

základných škôl. S poslankyňou Dzimkovou a Kozlovou boli na prieskume v školách. Nevie, 

či sa riaditeľky budú vedieť vyjadriť k rozpočtom a chce, aby si aj ostatní vypočuli názor 

riaditeliek 

Poslanec Jendruch – predložil poslanecký návrh v rámci bežných príjmov v opatrení č. 10, 

kde dochádza k zmene zo 60 000 € na 55 000 €. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Barbuš, Jendruch, Dzimková, 

Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková, Kozlová, hlasovania sa zdržala Derdáková 

a proti bol Hojstrič. Návrh prešiel. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za   : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Stana, Puchala, 

Mičeková, Kozlová 

Zdržal sa  : 2 – Derdáková, Hojstrič 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.10 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu) 

 

 

9. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní. 16.03 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení po 

dohodovacom konaní.  

Primátorka mesta – doplnila, že na každé jedno číslo je analýza. V septembri môžu byť iné 

čísla, ale v súčasnosti sú také čísla aké sú. Potvrdila, že úprava rozpočtu škôl a školských 

zariadení je svedomito pripravená. 

Poslankyňa Derdáková – chce využiť prítomnosť riaditeliek a opýtať sa ich, či sú 

oboznámené so sumami. Zároveň si porovnávala čísla a vychádza jej, že ZS SNP nedostáva 

schválenú výšku rozpočtu. Všetky školy získajú minimum, na základe poslaneckého 

prieskumu nechce pôsobiť diskriminačne a nech sa riaditeľky vyjadria k jednotlivým sumám. 

 

Bucová, riaditeľka ZŠ SNP – na úradnej tabuli existuje návrh na zmenu rozpočtu 1 600 000 

€, čo bol pôvodný rozpočet a návrh na úpravu je o 12,646 . Bolo jej povedané, že ZŠ s MŠ 

Maurerova  má navýšený rozpočet, kvôli úpravám bleskozvodu, ZŠ Zemanská má navýšený 

rozpočet o 2 000 € a 12 000 € ide ZŠ SNP.    

Ing. Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu – suma 16 000 € sú prenesené 

kompetencie z roku 2016, neboli vyčerpané normatívne finančné prostriedky, ktoré sa musia 

vyčerpať do konca marca 2017. 

Bucová, riaditeľka ZŠ SNP – rozpočet  mesta a škôl nie je tabu a nepríde jej fér, aby si 

riaditeľ chodil zisťovať potajomky veci ohľadom rozpočtu. 

Primátorka mesta – 9-10 rokov sme stále vedeli komunikovať, stále ste tieto veci prešli 

a vedúcim školstva, ktorý tu je na to, aby Vám všetko vysvetlil. Tieto veci sú verejné. Nikdy 

ste s vedúcim o týchto veciach nediskutovali? Veď práve z podkladov školy sa dali všetky 

veci do kopy. Za 10 rokov je to novinka. 

Bucová, riaditeľka ZŠ SNP – nevie, či je neschopná alebo zaspala dobu, bola za vedúcim 

a 12 000 € je nepostačujúca suma a chce vedieť, prečo je to tak a čo bude ďalej. Riaditeľkou 

je už 10 rokov a 30. júna 2017 končí, v budúcnosti budú noví riaditelia a je potrebné ich 

prizývať na sedenie, pretože ostávajú veci, ktoré sú „nedokomunikované“.  
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Valeková, riaditeľka ZŠ Zemanská – s vedúcim komunikovali a mali prekonzultované 

jednotlivé položky. Všetky potrebné informácie boli odkonzultované a nemá výhrady. 

Poslankyňa Derdáková – riaditeľky základných škôl prišli preto, lebo poslanci boli obvinení, 

že pozastavujú financovanie škôl. 

Poslankyňa Kozlová – taktiež sa zúčastnila stretnutia poslancov, bola milo prekvapená, že 

napriek tomu, že školu navštevujú rómovia, škola je v dobrom stave. Dom, ktorý bol kúpený 

pred niekoľkými rokmi ma nedostatky a je jej ľúto, že odsúhlasili kúpu domu, ktorý čaká veľa 

financovania. Myslí si, že pani riaditeľka Bucová pristupuje k práci zodpovedne. 

Bucová, riaditeľka ZŠ SNP –  pred 21 rokmi nastala taká situácia, že sa začala tvoriť škola 

len pre rómov. Škoda, že sa mesto nezamyslelo nad tým skôr. Oproti roku 2016 mali ...  

žiakov a v súčasnosti majú 329 žiakov, čo je vysoký nárast a určite musia byť dve triedy. 

Škola tvorí každý rok rezervu cca 50 000 € a sú  tzv. výrobňou peňazí. Špeciálne triedy bude 

brať pod svoje krídla ŠZŠ, kde nevyhovujú kapacitné priestory. V týchto triedach nemôžu byť 

bežné triedy.  

Poslankyňa Derdáková – na aké obdobie je rozpočet. 

Ing. Znanec, vedúci oddelenie školstva, kultúry a športu – rozpočet sa v priebehu roka 

môže meniť. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0     
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.11 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu pre ZŠ s MŠ Maurerova) 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0     
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.12 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu pre ZŠ Zemanská) 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0     
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.13 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu pre ZŠ s MŠ SNP) 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0     
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.14 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu pre MŠ Hlavná) 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0     
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.15 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu pre Centrum voľného času) 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti  : 0     
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.16 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

úpravu rozpočtu pre Základnú umeleckú školu) 

 

 

10. Návrh Doplnku č. 8 k VZN č. 1/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

ZUŠ.           16.26 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh Doplnku č. k VZN mesta Krompachy 

č.1/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení 

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

 

Poslanec Barbuš – predložil poslanecký návrh slovo sídlo nahradiť „v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy“. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Barbuš, Jendruch, Dzimková, 

Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková. Návrh 

prešiel.  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.3 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie dôvodovú správu Doplnku č. 8 k VZN Mesta Krompachy č. 1/2015) 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/H.1 – viď pripojené k zápisnici (uznáša sa podľa 

§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na  Doplnku č. 8 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 

1/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.) 

 

11. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2016 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2017.      16.29 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh vyhodnotenia plánu opráv nebytových 

priestorov pre rok 2016 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2017, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozová – je spracovateľkou predložených materiálov a preto nebude hlasovať. 

Poslankyňa Derdáková – poďakovala sa nájomcovi a bola by spokojná, ak by sa dali do 

areálu aj nejaké lavičky, kde si môžu sadnúť mamičky s kočiarom. 

Poslanec Hojstrič- súhlasí s pani poslankyňou Derdákovou. 

Poslanec Puchala – v akej fáze je celková rekonštrukcia zateplenia na ul. Štúrova. Čo sú 

drobné úpravy a nevyžaduje si ulica Hlavná  25 a 26 rozsiahlejšie úpravy?  

Ing. Fonfára – na ulici Štúrova bude finalizácia objektu, drobné opravy sa nedajú vyčísliť, sú 

to drobnosti ako nedostatky, menšie poškodenia na fasádach, ktoré sa priebežne opravujú. 

Poslanec Puchala – neuvažuje sa nad kompletnejšou rekonštrukciou, pretože sú to budovy 

s vysokou energetickou náročnosťou? 

Ing. Fonfára – náklady sú aké sú a objekty musia byt zriadené pre podnikateľov.  

Poslanec Hojstrič – schválili sme plán investícii na rok 2017, v akom stave je strecha na 

Slávii. 

Ing. Fonfára – náklady budú vyššie a čo sa týka zatekania, opravujeme to v rámci svojich 

možností. Strecha je relatívne v dobrom stave. 

Primátorka mesta  – nebola informovaná o tom, aby strecha na Slávii bola v zlom stave. 

Opravila sa strecha nad kinom a celá strecha je pokrytá azbestovo-cementovou škrídľou. Pri 

rekonštrukcii musí ísť škrídľa dole a je to jeden z najlepších materiálov, pretože je ľahká a je 

trvácna. Strecha na Dome kultúry nebola odvetraná a rovno na to šla krytina, drevená 

konštrukcia pomaly hnije. Trámy, ktoré boli robené starou tesárskou školou boli výborne 

zhotovené. Je potrebné urobiť diagnostikáciu strechy. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

Nehlasoval : 1 – Kozlová 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.2 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2016) 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 
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Zdržal sa  : 0 

Proti  : 0 

Nehlasoval : 1 – Kozlová  

MsZ v Krompachoch prijalo  uznesenie č. 27/D.17 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

plán opráv nebytových priestorov pre rok 2017) 

 

12. Schválenie žiadosti na udelenie Ceny KSK Lenke Šoldrovej. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na schválenie žiadosti na udelenie Ceny KSK 

Lenke Šoldrovej, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – je to cena Košického samosprávneho kraja a nie predsedu, ak by to bola 

cena predsedu, nemusí to ísť cez zastupiteľstvo. L. Šoldrová tento rok organizovala 

Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe. Na cenu predsedu sme navrhli kolektív. 

Svojou prácou si zaslúži, aby bola navrhnutá na ocenenie. Primátor SNV pochválil prácu 

Lenky Šoldrovej, organizacia MS SR v mažoretkovom športe bola na vysokej úrovni. 

Ing. Tomášová, hlavná kontrolórka –  uviedla, že je potrebné vymazať slovo „predseda“. 

Poslankyňa Mičeková – bude odoslaný aj návrh komisie, ocenenie kolektívu mažoretiek 

Cheeky Girls. 

Primátorka mesta – áno, odoslané budú obidva návrhy. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

Za   : 11 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.18 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

návrh na verejné ocenenie „Cena KSK“ za mimoriadne športové zásluhy v športovej činnosti 

L. Šoldrovej) 

 

prestávka – 16.46 hod.  

 

13. Doplnenie Plánu investícií na rok 2017.     17.03 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na Doplnenie Plánu investícií na rok 2017, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Čupajová, vedúca stavebného úradu – materiály boli predložené v písomnej podobe, 

dôvodová správa obsahuje dôvod doplnenia plánu investícií. Obsahom je aj urbanistická 

štúdia, pretože mladí ľudia sa zaujímajú o budovanie rodinných domov. Ďalším bodom je ZŠ 

s MŠ SNP, ktorá bude riešená prístavbou, resp. kontajnerovou školou, prestavba rodinného 

domu p. Novotnej, kde by sa vytvorila jedna trieda pre žiakov. 

Čo sa týka ďalšej realizácie, ukončujeme projekt – vodovod cintorín – zásobovanie. Táto 

voda by sa používala pre využitie cintorínov. Od studne by bol riešený rozvod do areálu 

Ekoveru, kde by bola záchytná nádoba, kde by samospádom bolo riešené zásobovanie 

cintorínov. Investičná akcia je 30 000 € s tým, že v pláne investícii v závere roku 2016 sme 

schválili vodovodnú prípojku za 10 000 €. 
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Poslanec Hojstrič – na komisii výstavby sa debatovalo o škole na ul. SNP a súhlasí s týmito 

vecami. 

Poslankyňa Kozlová – čo sa týka projektu domu a rekonštrukcie, je to efektívne nakladanie 

s finančnými prostriedkami. Je to vhodné riešenie investovania peňazí? 

Primátorka mesta – kúpu domu ste odsúhlasili, ak by sme dom nekúpili, nemáme kde 

postaviť kontajnerovú školu. 7 m od obytných domov nemôžeme stavať nič, nie je možné sa 

nalepiť na túto budovu. Prizvali sme projektanta, ako by sa dal využiť tento objekt. Musí sa 

na to pozrieť odborník, ktorý navrhne alternatívy, ďalej musí byť finančné vyjadrenie 

a následne sa rozhodne, či to zbúrame, prestavíme a pod. Musí byt projektová dokumentácia.  

Poslankyňa Derdáková – uviedla, že pani primátorka si prispôsobuje veci podľa seba. Bola 

by proti kúpe domu, navrhuje vypustiť stavebné úpravy na rodinnom dome na ul. SNP 

a pripraviť štúdie na riešenie a rozšírenie školy, buď prístavbou alebo kontajnerovou školou 

na ul. SNP. Na poslaneckom prieskume sme sa pýtali riaditeľky, aká je situácia a ešte jeden 

školský rok by  situáciu vedeli riešiť nultým ročníkom.  

Primátorka mesta – neprispôsobuje si veci podľa seba, tieto veci riešila pani Ing. Čupajová. 

Sama navrhla, aby sa najprv spravila štúdia a následne sa rozhodne o tom, či bude prístavba, 

nová murovaná škola a pod.  

Poslanec Barbuš – materiál je pripravený tak, aby sa o ňom rozhodlo tu. 

 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh v príprave projektovej dokumentácie 

a inžinierskej činnosti v bode 2 spracovať štúdie na rozšírenie školy buď prístavbou alebo 

novou školou na ul. SNP. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Barbuš, Jendruch, Dzimková, 

Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, Kozlová, Hojstrič. Derdáková. Návrh prešiel. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 
V miestnosti nebol Stana. 

 

MsZ V Krompachoch schvaľuje uznesenie č. 27/D.19 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

prípravu projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť a realizáciu stavbu) 

 

14.Informácia o využití priestorov MŠ na ul. SNP.    17.25 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh o využití priestorov MŠ na ul. SNP, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – p. riaditeľka Bucová  predložila návrh, resp. požiadala o riešenie, že jej 

v 8. ročníku zostali ôsmi žiaci. Požiadala zriaďovateľa, aby boli títo žiaci presunutí na ZŠ 

Zemanská alebo na ZŠ s MŠ Maurerova. Tejto porady boli zúčastnené aj riaditeľky 

spomínaných škôl. Je problém 15-16 ročné deti začleniť medzi ostatné deti. Bude sa strácať  

na kvalite vyučovania a zároveň tieto deti majú problémy s adaptáciou v novom kolektíve. 

Zažili sme to aj minulý rok, keď sa rodičia obrátili na splnomocnenca vlády. Tento problém 

riešime niekoľko rokov, pričom problém bol už aj so siedmakmi. Tým, že ostali ôsmi žiaci, 

nevidí problém s predložením tejto informácie a závisí od poslancov, ako sa k danej situácii 

postavia. Zo strany primátorky nebolo vyslovené kladné stanovisko, aby boli deti presunuté. 

Prvá alternatíva – opraviť dom p. Novotnej, vytvoriť jednu triedu, pretože je málo tried na to, 
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aby boli všetky deti umiestnené v aktuálnej škole. Druhá alternatíva – rozmiestnenie detí do 

iných škôl a tretia alternatíva – využiť priestory MŠ na vyučovací proces. Sú tam pekné 

priestory a poďakovala sa p. riaditeľke za pekné udržiavanie priestorov. Dôvod, prečo 

umiestniť deti do MŠ je ten, že túto MŠ navštevuje málo detí. Počas návštevy p. primátorky 

a p. prednostky boli v škôlke len dve deti a nikdy nebol plný počet. Nevie, aký je priemerný 

počet detí ale 15 – 16 detí sa tam pokojne vmestí.  

V dome p. Pavlíka sú dve triedy. Na plate jednej učiteľky by sa ušetrilo viac ako 18 000 € a tá 

by učila žiakov nultého ročníka, to znamená, že nie je stratové mať tieto deti v nultom 

ročníku. Prevádzka MŠ na ul. SNP je vysoko nákladová pre naše mesto. Fixné náklady sú 

veľmi vysoké. V roku 2019 bude povinná predškolská výchova, preto chceme rozšíriť MŠ na 

ul SNP. Do apríla budúceho roku by mala byť prestavba MŠ ukončená. V školskom roku 

2018/2019 by sme mohli prijať až 100 deti, preto poskytujeme informáciu, ako sa k tomu 

poslanci vyjadria. Deti sú zvyknuté na kolektív a má obavy okolo prerozdelenia detí. Okrem 

iného sú zvyknuté aj na učiteľky a pod.  

 

Poslankyňa Derdáková – chápe dôvody, deti sú zvyknuté na prostredie. Nech sa to rieši na 

ul. SNP, nech sa to nerobí v priestoroch MŠ, čo sa týka využitia MŠ, ak tam chodí tak málo 

detí, tak nech sa vyjadria k tomuto riešeniu aj riaditeľky. 

p. Bucová, riaditeľka ZŠ s MŠ SNP – spomenula prípad  z minulosti, ak boli dievčatá dve, 

tak ich mali dať na jednu školu a nerozdeľovať ich. Preto sa stalo to, čo sa stalo. Sú to len deti 

a sú aké sú. Školský zákon definuje, na čo ma právo riaditeľ, ak neprijme deti do školy. 

Riaditeľ môže neprijať dieťa, ak nemá na to kapacitu. Bavili sa aj o vyučovaní ôsmych 

žiakov, ktorí majú do týždňa 30 hodín a nevie si predstaviť, aby sa učitelia striedali cez 

prestávku, pripravili si pomôcky, atď.  

Poslankyňa Derdáková – položila otázku smerujúcu n p. riaditeľku Bucovú, či vie škola 

kapacitne zabezpečiť priestory.  

p. Bucová, riaditeľka ZŠ s MŠ SNP – vedia kapacitne zabezpečiť priestory.  

p. Valeková, riaditeľka ZŠ Zemanská – na ZŠ Zemanská je 18 rokov a takáto situácia je už 

roky. Z 320 žiakov klesol počet na 208 žiakov. Skrz toho do školy na ul. Zemanská 

prichádzajú žiaci z marginalizovaných skupín. Vždy bola ZŠ Zemanská zberom žiakov ZŠ 

SNP, ktorá má problémových žiakov. Navrhuje, aby sa to preriedilo na triedy a nie na školy. 

Primátorka mesta – usmernila p. riaditeľky, v dôvodovej správe sa hovorí o žiakoch, 

niektorí sú múdrejší a iný nie, a sú z rôznych prostredí. Je jej jedno z akého sú prostredia, 

pokiaľ sú slušné. Deti, ktoré sa dostanú do 8. ročníka treba chrániť, a klobúk dole pred 

rodičmi a učiteľmi. Vytvorme im podmienky, aby mohli vo svojom prostredí doštudovať 

a postupovať ďalej. Nevytvárajme im stresy a neničme ich. Nechce počuť o žiadnej 

diskriminácii a segmentácii. ZŠ s MŠ SNP má najmenšie náklady a preto im chce mesto 

vybudovať novú školu. Dom p. Pavlíka stál 42 000 €, dotácia bola 40 000 € a všetko sa robí 

pre deti. Dospelý človek nemôže mať problém s prechádzaním cez cestu. Je to na riaditeľke 

ako si nastolí vyučovací proces. V budove sú tri triedy a jedna trieda je nevyužitá. Neútočme 

a rozprávajme tak, ako sa na slušných ľudí patrí. 

Poslankyňa Derdáková – nevie k čomu sa majú poslanci vyjadriť a nevie, aké stanovisko 

majú zaujať, pretože nevie, za čo majú hlasovať. 

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

v Krompachoch navrhuje, aby sa vytvorila malotriedka s počtom žiakov 8. Žiaci nultého 

ročníka budú umiestnení v MŠ na ul. SNP a ostatní žiaci ostanú tam, kde sú teraz. 

Poslankyňa Kozlová – je členkou Rady školy pri ZŠ s MŠ Maurerova a neodporúčajú týchto 

žiakov umiestniť na ZŠ s MŠ Maurerova. Ako poslankyňa chce, aby p riaditeľka Bucová 

predložila požadované finančné vyjadrenie. 
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Primátorka mesta – navrhla, aby bola jedna, resp. dve triedy využité v MŠ a aby bol v nej 

umiestnený nultý ročník. Je to na zvážení vedenia školy o koľko je potrebné navýšiť rozpočet 

školy na ul. SNP a títo žiaci ostanú v budove školy a žiaci nultého ročníka budú umiestnení 

v MŠ. Stotožňuje sa s návrhom poslankyne Kozlovej. 

p. Bucová, riaditeľka ZŠ s MŠ SNP – sú tam vysoké náklady na užívanie priestorov, ak 

bude o jednu nultú triedu viac. Čo sa týka mzdy, 9 000 € do decembra a od decembra niečo 

cez 9 000 €.  

Poslanec Barbuš – treba spočítať, čo bude koľko stáť a následne sa rozhodne. 

Primátorka mesta – zmena v rozpočte by bola pripravená v augustovom MsZ.  

Poslanec Puchala – dlhodobo vieme, že do MŠ chodí 8 detí a je na mieste, aby tam boli 

umiestnené nulté ročníky, čo by sa čiastočne vyriešilo. V roku 2019 sa to bude riešiť inač. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/F.1 – viď pripojené k zápisnici (odporúča 

vytvoriť malotriedku). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.4 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie informáciu o možnosti využitia priestorov MŠ na ul. SNP) 

 

 

15. Rôzne.          18.05 hod. 

 

 

15.1 Odvolanie a schválenie člena Rady školy pri ZŠ Zemanská  

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na odvolanie a schválenie člena Rady školy 

pri ZŠ Zemanská, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Kozlová, Hojstrič 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.1 – viď pripojené k zápisnici (odvoláva 

Danielu Stanislavovu z členstva Rady školy pri ZŠ Zemanská) 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 
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Za  : 10 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Kozlová, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.1 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje návrh 

na delegovanie člena Rady školy) 

 

 

 

15.2 Informácia o opätovnom návrhu na mimosúdne usporiadanie sporu so 

spoločnosťou SEZ Krompachy, a.s. 

 

Primátorka mesta – SEZ, a.s. predložil návrh na mimosúdne usporiadanie sporu a tento 

dokument musí byť vyvesený 14 dní pred MsZ, preto to dávame ako informáciu. 

Poslankyňa Derdáková – nerozumie, čo to bude v praxi znamenať, ak opätovne vezmú na 

vedomie mimosúdne vyrovnanie. Nevie, o čom je súdna žaloba, všetko dedukuje z listov 

právnikov. Podala návrh, aby to končilo len pri slove Spišská Nová Ves. 

Primátorka mesta – vychádza to z textu. Návrh je predložený, my sme Vám to dali na 

vedomie s tým, že to bude vyvesené na stránke mesta. Všetko vyplýva z predloženého textu. 

Rozpošleme Vám žalobu, so SEZom komunikujú právnici a nie my.  

Poslankyňa Derdáková – čo to s nami znamená, keď to vezmeme na vedomie. 

Poslanec Barbuš – nič, len sa to vezme na vedomie. 

Primátorka mesta -  zmena rozpočtu sa musí zverejniť na stránku. Ak sa schváli mimosúdne 

vyrovnanie, tieto peniaze musíme nájsť v rozpočte. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – máme tu už asi po tretíkrát žiadosť 

o mimosúdne vyrovnanie s tým, že v návrhu na uznesenie je „berie na vedomie“. Čo ďalej? 

Sú alebo nie sú poslanci za mimosúdne vyrovnanie? Nikto sa ich to neopýtal. Treba vedieť, či 

sú za to, alebo nie. 

Primátorka mesta – poznamenala, aby sa zmenil návrh. My sme im dali odpoveď, na 

predchádzajúcom MsZ sa neschválilo mimosúdne vyrovnanie, informácia bola zaslaná 

právnickej kancelárii. V júni sa rozhodne o mimosúdnom vyrovnaní.  

Poslanec Barbuš – právna kancelária vždy požaduje iné čísla. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh – nesúhlasí s opätovným návrhom na 

mimosúdne usporiadanie sporu žalobcu SEZ Krompachy a.s., Hornádska    č. 1, Krompachy 

o zaplatenie 84 713,14 EUR s príslušenstvom vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves 

pričom žalobca zotrváva na podanej žalobe v celom rozsahu, má však záujem o mimosúdne 

usporiadanie sporu, ktorý je založený na redukcii požadovanej istiny na sumu 78.190,23 EUR 

a požadovaných úrokov z omeškania na 4,5% ročne.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Derdáková, Zahuranec, Mičeková, 

Kozlová. Proti : 0. Zdržal sa: Hojstrič, Puchala, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Barbuš. 

V miestnosti nebol Stana. Návrh neprešiel. 

Poslanec Puchala – zaujíma ho názor právnika mesta a následne by dal hlasovať. 

Poslanec Hojstrič – súdny spor beží dosť dlho a všetko rozhodne súd. Nevie, či majú 

poslanci právo rozhodnúť. Kedy je vytýčený ďalší súd? 

Primátorka mesta – navrhovateľ navrhuje mimosúdne vyrovnanie. Právnik chcel všetko 

vysvetliť, poslanci stiahli návrh z rokovania. Ak poviete, že máme prizvať právnika, nie je 

problém, ten to vysvetlí. Všetko podstatné ste dostali. Žalobu prepošleme od právnej 
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kancelárie. Pred tým nebol čas, pretože list došiel 22. mája 2017. Oboznámili sme Vás s touto 

informáciou. Rozhodne sa o tom na ďalšom MsZ. 

Poslanec Zahuranec – podčiarkol vetu „súčasťou dohody“. 

Poslanec Hojstrič – poprosil by, aby bol názor kontrolórky, audítorky do júnového 

zastupiteľstva. Je to štandardný postup pri schvaľovaní súdneho sporu? 

Primátorka mesta – všetky rozhodnutia poslancov musia byť kryté rozpočtom. Ak súd 

rozhodne, musíme hľadať alternatívy odkiaľ vezmeme peniaze. 

Poslanec Barbuš -  musí sa  pripraviť materiál, ktorý sa zamietne. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – výsledok kontroly bol doručený, predložený. 

Stotožňuje sa s právnikom, zastupujúcim mesto. Mimosúdne vyrovnanie bude stáť cca 90 tis, 

ktoré musí mesto zaplatiť. Ak by to šlo cez súd, nevie koľko to bude stáť - 180, 200? 

V prípade, ak súd rozhodne v prospech mesta, peniaze ostanú mestu, bude mať 180, 200 tis.. 

Ak nerozhodne, príde mesto o danú sumu. Bude to však na základe rozhodnutia súdu. 

Prikláňa sa k tomu, aby o tom rozhodol súd. Verí, chce veriť v spravodlivosť rozhodnutia 

súdu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 5 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Hojstrič, Puchala 

Zdržal sa  : 1 – Šmidová 

Proti  : 4 – Derdáková, Zahuranec, Kozlová, Mičeková 

V miestnosti nebol poslanec Stana 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/G.1 – viď pripojené k zápisnici (neberie na 

vedomie opätovným návrh na mimosúdne usporiadanie sporu) 

 

 

15.3 MAS Sľubica, o.z.  

 

Primátorka mesta – vysvetlila neskoré dodanie materiálov, s tým, že sa musí prerobiť 

dokument MAS Sľubica, o.z..  

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – vysvetlila, že došlo k zmene „poskytnutie územia“. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za  : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.1 – viď pripojené k zápisnici (ruší uznesenie 

č. 28/D.12, č. 28/D.13, č. 28/D.14 a č. 28/E.2 z roku 2013) 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za   : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.21, č. 27/D.22 a č. 27/D.23 – viď pripojené 

k zápisnici (schvaľuje členstvo mesta Krompachy, zaradenie mesta a výšku 

ročného príspevku MAS Sľubica, o.z.) 

 

15.4 Informácia o spoločnosti Leader Light, s.r.o. – list. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Jochman, výkonný riaditeľ – poprosil poslancov, aby boli trpezliví a v auguste alebo 

v septembri sa rozhodne o tom, či bude spoločnosť pokračovať ďalej. V súčasnosti sa pracuje 

na zákazke. 

Poslankyňa Šmidová – napriek nezrovnalostiam chce poprosiť kolegov, aby spoločnosť 

Leader Light dokončila požadovanú zákazku. 

Poslanec Hojstrič – súhlasí s kolegami, na jednej strane je mesto a na druhej spoločnosť, je 

zmluva platná?  

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – zmluva je platná. 

Poslanec Hojstrič – udialo sa veľa vecí, a my to s HPP myslíme vážne. Koľko zamestnancov 

má spoločnosť Leader Light. 

Ing. Jochman, výkonný riaditeľ – od zajtra 13. 

Poslanec Hojstrič – trápi ho nízka miera nezamestnanosti a k dnešnému dňu si spoločnosť 

Leader Light nesplnila záväzky, ktoré má voči mestu. Firma neplní striktné body.  

Poslanec Zahuranec – súhlasí s poslankyňou Šmidovou a navrhuje, aby mesto dalo 

spoločnosti výpovednú zmluvu k 30.9.2017 a aby vypísalo nové výberové konanie. 

Poslanec Puchala – ako pokročili rokovania so spoločnosťou Levotec? 

Primátorka mesta – bola im zaslaná zmluva, ktorá dlhší čas stála v Levoči, pracovníčka ju 

prekladala do nemeckého jazyka. Na zmluve sa rokuje a v najbližšej dobe sa bude rokovať aj 

s konateľom spoločnosti. 

Poslanec Puchala – smeruje zmluva k podpísaniu? 

Primátorka mesta – so zmluvou sa stále rokuje, 8. júna 2017 bude stretnutie, potom bude 

vedieť viac. V tejto chvíli sa nevie vyjadriť.  

Poslankyňa Derdáková – smerovala otázku na p. Ing. Jochmana. Viete nám dať záruku, že do 

30.9.2017 bude zaplatené dlžné nájomné? Nestane sa to, že sa zbalíte, odídete a bude 

problém. 

Ing. Jochman, výkonný riaditeľ – zákazka je reálne na stole, urobí sa a pokiaľ do vtedy 

nezoženieme nič iné, tak to nemá význam ďalej ťahať. Je to biznis, ktorý je raz hore a raz 

dole.  

Primátorka mesta – mesto niekoľko mesiacov spravovalo areál a náklady sú vysoké, aby 

sme to ťahali ďalej. V inom prípade by sme  museli navýšiť rozpočet. V splátkovom kalendári 

sa uvádzalo, že do konca mája bude splatených 5 000 €. Ak do HPP nepríde ani spoločnosť 

Levotec, tak celá ťarcha padne na plecia mesta. 

Poslanec Hojstrič – čo sa stane, ak Levotec nenastúpi do HPP? 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – vždy sa hovorí o vysokých nákladoch, 

prepočítavali sa už? Pretože pre niekoho veľké číslo môže byť aj euro. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – 27 700 € ročne  

a 2 300 € mesačne. 

Poslankyňa Derdáková – obáva sa, že ak Leader Light nebude mať ďalšiu zákazku, priestor 

ostane prázdny a za túto zimu bude musieť náklady platiť mesto. 

Ing. Jochman, výkonný riaditeľ – navrhuje posunúť termín splátkového kalendára do 

30.9.2017. Park nie je úplne samostatný, problém je aj s čističkou. Čo ak SEZ nepustí mesto? 

Primátorka mesta – My máme kanalizáciu. PVS má tie isté koeficienty na odvádzanie 

dažďových vôd. 
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Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – na začiatku výstavby HPP bola obrovská 

ústretovosť, čo sa urobí pre občanov. A teraz? Medzi sebou sa súdime, pustíme – nepustíme, 

je to seriózne? Polená sa hádžu nie nám, čo sme tu, ale občanom mesta. 

 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za  : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.5 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie správu výkonného riaditeľa spoločnosti Leader Light s.r.o.) 

 

15.5 Vzdanie sa funkcie predsedníčky komisie pri MsZ v Krompachoch 

 

Poslankyňa Mičeková – predložila písomný návrh vzdania sa funkcie predsedníčky komisie 

pri MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Mičeková – po dohode s poslancom Stanom sa vzdáva funkcie predsedníčky 

Komisie kultúry a mládeže pri MsZ v Krompachoch. Nahradí ju poslanec Stana. 

Poslankyňa Derdáková – má to zmysel? Môže byť poslanec len členom komisie? 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – môže. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za  : 8 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Derdáková 

Zdržal sa  : 1 – Hojstrič 

Proti  : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.3 – viď pripojené k zápisnici (odvoláva Mgr. 

Martu Mičekovú z funkcie predsedníčky komisie pri MsZ v Krompachoch) 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za   : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.4 – viď pripojené k zápisnici (odvoláva                           

Bc. Matúša Stanu z funkcie podpredsedu Komisie kultúry a mládeže pri 

MsZv Krompachoch) 

 

Z prítoných 9 poslancov MsZ: 

Za  : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.20 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje      

Bc. Matúša Stanu do funkcie predsedu Komisie kultúry a mládeže pri MsZ 

v Krompachoch) 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za  : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková, 

Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.24 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

Mgr. Martu Mičekovú do funkcie podpredsedu Komisie kultúry a mládeže pri 

MsZ v Krompachoch) 

 

15.6 Vzdanie sa funkcie člena redakčnej rady Krompašského spravodajcu  

 

Poslankyňa Mičeková – predložila návrh na vzdanie sa funkcie člena redakčnej rady 

Krompašského spravodajcu. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za  : 7 – Barbuš, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, Mičeková  

Zdržal sa  : 2 – Jendruch, Hojstrič 

Proti  : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.2 – viď pripojené k zápisnici (odvoláva Mgr. 

Martu Mičekovú z funkcie člena redakčnej rady Krompšského spravodajcu) 

 

 

 

 

15.7 Miestna občianska poriadková služba 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila žiadosť o NFP na projekt Miestna 

občianska poriadková služba. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za   : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti  : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.1 – viď pripojené k zápisnici (súhlasí 

s predložením žiadosti o NFP na Sprostredkovateľský orgán, názov projektu „Miestna 

občianska poriadková služba“) 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 
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Za   : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti  : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.2 – viď pripojené k zápisnici (súhlasí so 

zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 50% z celkových oprávnených 

výdavkov) 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

Za   : 9 – Barbuš, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Hojstrič, Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti  : 0 

V miestnosti nebol Stana a Kozlová. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.3 – viď pripojené k zápisnici (súhlasí so  

zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu) 

 

 

16. Diskusia          19.03 hod. 

 

Poslankyňa Mičeková – informovala kolegov, že sa ako členka dozornej rady zúčastnila 

Slovenskej železnej cesty. Poďakovala sa mestu za poskytnutie dopravy. Obdivuje 

zanietenosť ľudí, ktorí dokážu s ročným rozpočtom 1600 eur pracovať na vysokej úrovni 

a zároveň vyzdvihla prácu predsedu SŽS G. Kunhalmiho a podpredsedu Prof. Ing. J. 

Schmiedla, Dr.Sc. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – toto zastupiteľstvo bolo zvolané 

v mimoriadnom termíne. V zmysle zákona o obecnom zriadení, správu o výsledku kontrol 

predkladá HK po ich ukončení mestskému zastupiteľstvu. Tým, že zastupiteľstvo zvolané 

v mimoriadnom termíne a súčasne čerpala dovolenku, správa o výsledku kontrol, ktoré boli 

ukončené bude predložená na zastupiteľstve v júni. K modernizácii spevnených plôch pred 

OD Pokrok. Mesto postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Prešla podklady, 

prebehlo štandardne. K výsadbe stromov jaseň: nešlo len o položku samotnej rastliny, stromu, 

ako to bolo povedané, ale cena pozostáva z ceny nádoby na rastliny, ceny výsadby dreviny 

s balom ... a ceny samotného jaseňa. Pri porovnaní celkovej ceny s cenou projektanta, ktorá 

bola 592,231 €, cena p. Bachledu bola 619,30 €, čo je o 4,57 % viac ako projektant, čiže 

o 27,069 € viac. Cena od Gabrico je 578,123 €, čo je o 2,5 % menej ako u projektanta, čiže 

o 14,108 € menej. Jednalo sa o 12 kusov. Celková cena za dielo bez DPH u projektanta 

65 063 €, p. Bachleda 48 000 €, Gabrico 64 734 €. Pán Bachleda zrejme prehodil sumy cena 

rastliny, stromu s cenou nádoby. Opätovne odporúča, uvádzať pre odsúhlasovanie projektov, 

čo to zahŕňa, aby nedošlo k nedorozumeniam. Tak napríklad oprava strechy na DK z 

projektovej dokumentácie sme sa dozvedeli, že tam išlo nielen o výmenu krytiny, ale aj 

o elektroinštalácie, atď 

Poslanec Hojstrič – poprosil, aby sa júnové zastupiteľstvo konalo 28. júna 2017 (streda). 

Primátorka mesta – informovala prítomných, že súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol 

o nezákonných interupciách. Zároveň informovala, že sa chystá ďalšia nová investícia – 

rekonštrukcia Hámor. Na záver dodala, že tribúna na Okruhlisku je už zastrešená. 
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17. Záver          19.25 hod. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 27. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. 

 

 

V Krompachoch, 30. mája 2017 

 

 

Zapísala: Mgr. Lucia ĎORKOVÁ 

 

 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ             primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Matúš STANA, poslanec MsZ 

        Ing. Ján ZAHURANEC, poslanec MsZ 


