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ZÁPISNICA 
z 34. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

25. októbra  2017  vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 34. zasadanie mestského zastupiteľstva 

a v spolupráci so zástupcom primátorky mesta viedla rokovanie MsZ. Privítala poslancov MsZ,  

zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta a občana mesta. 

Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 8 poslancov mestského 

zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci MsZ Marián HOJSTRIČ, Ján ZAHURANEC             

a ospravedlnili sa  Vladimír PUCHALA a Matúš STANA. 

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania.  

Poslankyňa Mičeková, predložila poslanecký návrh doplniť v bode rôznom informáciu o kúpe 

múzea.  Za predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Za takto upravený program rokovania boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Kontrola plnenia uznesení MsZ. 

6. Majetkové návrhy. 

7. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy.  

8. Návrh rozpočtového opatrenia. 

9. Informácia  pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 

10. Operačný plán zimnej údržby. 

11. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2017/2018. 

12. Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta 

Krompachy na rok 2017. 

13. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre  základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.  

14. Zmena organizačnej štruktúry Mestskej polície Krompachy  (miestna občianska 

poriadková služba). 

15. Návrh Doplnku č. 1 k Štatútu mesta Krompachy. 

16. Rôzne – informácia o kúpe múzea. 

17. Diskusia. 

18. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.    13.09 hod. 

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov  MsZ  Igora JENDRUCHA a Martu MIČEKOVÚ. 
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3. Voľba návrhovej komisie.       13.10 hod. 

 

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

členovia Oľga DZIMKOVÁ a Slávka ŠMIDOVÁ. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti  : 0  

v miestnosti neboli Hojstrič, Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ.       13.11 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková -  žiadala  informáciu o spoločnosti  HINKOM s.r.o.. 

Primátorka mesta – žiadosť spoločnosti o dotáciu bola predložená; v prvom  kole bola 

neúspešná, uzávierka druhého kola je 31. 10. 2017. 

Poslankyňa Mičeková - od občanov je sťažnosť na znečistenie ovzdušia spoločnosťou 

Kovohuty, hlavne  počas víkendov. Merač exhalátov nie je dobre, vhodne umiestnený. 

V budove MsÚ chýba schránka na podnety a námety od občanov. Mláky sú na chodníkoch 

Lorencovej ulici  12,   pred bývalými klenotmi, poštou a obchodným domom. 

Poslankyňa Derdáková – na komisii MsZ finančnej a majetkovej sa o tých  mlákach 

rozprávalo. Pán Hinďoš sa na to  mal pozrieť. 

Primátorka mesta – nevie o znečisťovaní ovzdušia, na úrad nebola podaná žiadna sťažnosť. 

Hydrometeorologická stanica bola umiestnená na sídlisku Mier, ale vychádzali dobré hodnoty, 

preto bola premiestnená ku križovatke, meria sa prašnosť a výfukové exhaláty.  

Zástupca primátorky mesta – nemerajú sa hodnoty z Kovohút, niekedy bola stanica 

umiestnená v klube. Reaguje na to, na čo je stanovená.  

Prednostka MsÚ – schránka je umiestnená na prízemí, je prístupná pre občanov. 

Hlavná kontrolórka – je na podnety pre mesačník Krompašský spravodajca. 

Prednostka MsÚ – ak je potrebné, tak to vybavíme. 

Primátorka mesta – na Lorencovej 12 sa urobila kompletná rekonštrukcia vodovodu, urobili 

sa asfalty a dodatočne sa opravovalo. Až na základe našej iniciatívy sa urobili opravy, ale 

napriek tomu ak prší, je tam mláka. Musíme požiadať KSK aby opravili cesty, ktoré sú v ich 

správe.   

 

5. Kontrola plnenia uznesení MsZ.       13.21 hod. 

Zástupca primátorky mesta predložil v písomnej forme kontrolu plnenia uznesení za obdobie 

od 1. januára 2017 do 30. júna 2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.1, B.2– viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0 
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proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

6. Majetkové návrhy.        13.23 hod. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, predložila písomné 

majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice a  jednotlivé návrhy uviedla, okomentovala. 

 

6.1 - predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. pre Ing. Romana Mitruka, ul. 1. 

mája 45, 040 18 Košice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 7 -  Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, Hojstrič. 

zdržal sa : 2 – Mičeková, Derdáková. 

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.1 -1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 7 -  Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, Hojstrič. 

zdržal sa : 2 – Mičeková, Derdáková. 

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.1-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu). 

 

6.2 - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.4/2017/KZ uzatvorenej medzi Mestom Krompachy 

a Ing. Františkom Piatnicom. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.3,4 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6.3- kúpa pozemku na ul. SNP v Krompachoch od vlastníčky Ing. Zdenky Mikitovej, 

bytom Stará cesta č. 24, Krompachy. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča pozemok  odkúpiť,  

nie však za cenu 14,95 €, ale o cene rokovať. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 0 
zdržal sa : 7 – Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, Hojstrič. 

proti  : 2 – Mičeková, Derdáková. 
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v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel. 

 

6.4 - predaj majetku mesta – budovy súp. č. 346 na Trangusovej ulici v Krompachoch 

(Mestské lesy) vrátane zastavaného a priľahlého pozemku spoločnosti SIMA PLUS 

KROMPACHY s.r.o., IČO: 47 426 136, Maurerova 11, 053 42 Krompachy. 

Poslankyňa Derdáková  – Mestské lesy  sú na to pripravené? Ako to bude so sťahovaním? 

Ing. Vladimír Sajdák, riaditeľ ML – áno, ide sa vybrať priestor. Nájom je predĺžený do 31.12. 

2017 a so sťahovaním nebude problém. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Jendruch, Ontko, Hojstrič. 

zdržal sa : 1 – Šmidová. 

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6.5 - zámer predať pozemok na Doline v Krompachoch za účelom zriadenia prístupovej 

cesty k pozemku. 
Poslanec Ontko – zatiaľ ide len o zámer, predmetná plocha sa nevyužíva.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 0 
zdržal sa : 2 – Ontko, Hojstrič. 

proti  : 7 – Mičeková, Derdáková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch. 

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel. 

 

7. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy.     13.38 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme prípravu inventarizácie majetku mesta 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

8. Návrh rozpočtového opatrenia.       13.40 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Šmidová – komisia MsZ  školstva a športu  odporúča predložený návrh schváliť. 

Poslankyňa Derdáková – zúčastnila sa zasadnutia rady školy, na ktorej boli informovaní, že 

zariadenie v školskej jedálni  je staré. Na budúci rok v rozpočte počítať s finančnými 

prostriedkami  na  rekonštrukciu kuchyne. 

Primátorka mesta – zakúpený bol  konvektomat, ktorý  nahrádza niektoré kuchynské 

zariadenia. Zvážiť, čo všetko potrebujú. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 
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za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

9. Informácia  pre MsZ v Krompachoch ku kontrolnej činnosti.  13.44 hod. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu ku kontrolnej 

činnosti, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

10. Operačný plán zimnej údržby.       13.45 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Operačný plán zimnej údržby, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Mičeková – najmä počas pohrebov v zimných mesiacoch zabezpečiť, aby sa na 

cintorínskom chodníku nešmýkalo. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

11. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2017/2018.          13.47 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o obsadenosti škôl a školských zariadení na 

území mesta Krompachy v školskom roku 2017/2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič  – sú to len čísla. Uskutočnilo sa stretnutie so starostom z Kluknavy 

o možnosti, aby deti z okolitých obcí navštevovali naše základné školy. Zvážané sú deti z troch 

obcí Kluknava, Hrišovce, Štefanská Huta do základnej školy do Margecian. Do Krompách by 

bolo bližšie,  ale záleží to od rodičov, kde umiestnia svoje dieťa. 

Primátorka mesta – nebolo stretnutie so starostom. Riaditeľ Súkromnej spojenej školy SEZ 

inicioval stretnutie riaditeľov stredných a základných škôl za účelom, aby žiaci základných škôl 

sa rozhodli študovať na našich stredných školách.  Deti z Kluknavy chodia do Margecian, kde 

je zriadený  Spoločný školský úrad. Ministerstvo vnútra SR zakúpilo školské autobusy pre 

žiakov, preto sa kontaktovala s riaditeľom služobného úradu MV SR, ktorý  sľúbil, že preverí 

možnosť pridelenia autobusu pre Krompachy. Odpoveď zatiaľ nedošla, ale ak by sme deti 
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vozili, musíme vyčleniť finančné prostriedky na cestovné. Rodičia radšej dajú deti do 

Margecian, aby  necestovali aj s deťmi Richnavy.  

Poslankyňa Derdáková  – je právne možné vytvoriť obvod s Kluknavou? 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva – nie je problém, ale je veľa rómskych detí. 

Primátorka mesta – na gymnáziu od budúceho školského roka  bude zriadená jedna trieda  

osemročného  gymnázia s 20 žiakmi.   Čo nie je veľmi dobre, pretože zo ZŠ odídu dobrí, 

najlepší žiaci.  

Poslanec Hojstrič  – je to prvá informácia, všade je dopyt po 8 ročných gymnáziách. Je na 

slobodnej vôli rodiča, kde dá svoje dieťa. 

Primátorka mesta  – akceptuje sa požiadavka školy, názor riaditeľov  ZŠ je, že  neboli veľmi 

nadšení touto správou. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 0  

proti  : 0  

v miestnosti nebol Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

12. Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Krompachy 

na rok 2017.          13.58 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu odporúča predložený návrh schváliť. 

Poslanec Hojstrič  – súhlasí so zmenou. Na ZŠ Maurerova ul. sú   pergoly z azbestu. Odstrániť 

ich v budúcom roku. 

Primátorka mesta  – pokiaľ je azbest na streche, nie je nebezpečný. Sú vysoké náklady na ich  

odstránenie. Ak sa nájdu finančné  prostriedky, môžeme uskutočniť výmenu. Nutná je výmena 

okien, rekonštrukcia schodov, je to na vedení školy, ako si určí priority. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič. 

zdržal sa : 1 – Zahuranec. 

proti  : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.5,6,7,8,9,10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

13. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre  základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.     14.04 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre 

základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Doplnila, že v  objekte na ulici M. Šprinca je nové plynové kúrenie. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch,  

Ontko, Hojstrič, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti  : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

14. Zmena organizačnej štruktúry Mestskej polície Krompachy  (miestna občianska 

poriadková služba).         14.06 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP – je prijaté uznesenie, ak sa zmení štruktúra, uznesenie sa 

musí zrušiť.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 6 -  Mičeková, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Zahuranec. 

zdržal sa : 4 – Ontko, Derdáková, Hojstrič, Kozlová 

proti  : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 34/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch,  

Ontko, Hojstrič, Zahuranec. 

zdržal sa : 0  

proti  : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 34/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Dzimková, Barbuš, Šmidová, Jendruch,  

Hojstrič, Zahuranec. 

zdržal sa : 1 – Ontko. 

proti  : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

15. Návrh Doplnku č. 1 k Štatútu mesta Krompachy.    14.33 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k Štatútu mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko, 

Hojstrič, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti  : 0  

V miestnosti nebola Dzimková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 34/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

16. Rôzne.          14.34 hod. 

 

Poslankyňa Mičeková – predložila  písomnú informáciu o možnej kúpe múzea 

v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Poslanci MsZ žiadajú predložiť list 

primátorky mesta, ktorý bol zaslaný na KSK. Prečo poslanci neboli informovaní o zámere kúpiť 

nehnuteľnosť? 

Poslankyňa Kozlová – poslanci MsZ boli pozvaní  predsedom Občianskeho združenia Ľudia 

a perspektíva Ing. Holečkom na obhliadku budovy múzea. Stará sa o ňu, zabezpečuje 

dobrovoľnícku prácu, hľadá sponzorov, preto boli  nemilo prekvapení žiadosťou mesta. Mesto 

nevyvíjalo záujem o rekonštrukciu budovy. Zvonku vyzerá hrozne, zvnútra sa využíva ako 
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elokované pracovisko pre 44 študentov. Funguje aj ako komunitné centrum. Prečo primátorka 

o tejto zásadnej veci neinformovala? 

Zástupca primátorky mesta – stále sa ešte cíti poslancom a na toto stretnutie ho nikto 

nepozval. 

Poslanec Hojstrič – chce vidieť žiadosť, ktorá bola  zaslaná na KSK na odkúpenie budovy.  

Aký je názor hlavnej kontrolórky?  Nekonala primátorka mesta nad rámec v zmysle Zásad 

hospodárenia  s majetkom mesta? 

Hlavná kontrolórka – nemá zásady pred sebou, ale v zmysle zákona o obecnom zriadení 

a zákona o majetku obci - o kúpe a predaji nehnuteľnosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo, 

schvaľuje kúpu, či predaj. O zámere kúpy, či predaja rozhoduje tiež zastupiteľstvo. V zásadách 

máme niečo aj nad rámec zákona. Taktiež na kúpu danej nehnuteľnosti nie sú rozpočtované 

finančné prostriedky ani pre tento rok, ani nasledujúce. Čo v prípade, ak KSK vyhovie a MsZ 

by kúpu neschválilo, čo by bolo potom? Mesto neprispelo, neprispievalo  na opravu budovy, 

ani nemohlo, pretože nie sme vlastníkmi nehnuteľnosti. Vypočuť názory z iných strán, vyjadriť 

by sa malo aj majetkové oddelenie, majetkár, finančník. 

Poslanec Hojstrič  – hovoríme o potencionálnej kúpe, primátorka mala  informovať o zámere.  

Nemali byť poslanci informovaní  o predmetnej kúpe?  

Hlavná kontrolórka – nemôže citovať zásady, ale o zámere má byť MsZ informované. Keby 

bola na mieste primátorky, určite by o tom zámere a podaní listu informovala MsZ. Veď od 

zaslania boli dve, či tri zasadania zastupiteľstva. 

Ing. Balážová, vedúca OMaRR – mala by sa vyjadriť pani primátorka. Išlo o zámer. Čo bude 

sa zasadať každý týždeň? 

Primátorka mesta – list bol  na KSK zaslaný 4.7.2017 so žiadosťou o kúpu za symbolické     

1,-- €. Nič nebolo porušené. Je to prvotná žiadosť a zámer nebol predložený mestskému 

zastupiteľstvu, lebo do dnešného dňa nebolo doručené  stanovisko KSK. Ak by sme obdržali 

odpoveď,  bol by zámer predložený na rokovanie.  

Poslanec Hojstrič – bolo dosť priestoru na informáciu pre poslancov MsZ. Občianske 

združenie zakladal aj s Ing. Holečkom a  za obdobie 15 rokov dokázalo niečo urobiť v rámci 

hmotných vecí. KSK sa nedarí odpredať prebytočný majetok. Podarilo sa budovu zachrániť 

pred devastáciou, je to posledná historická budova v Krompachoch. Ak by tam nebolo 

občianske združenie, dnes by tam už nič nebolo, dokonca ani ten pamätník vedľa. Je mu ľúto, 

že sa neťahá za jeden povraz. Hádzať polená pod nohy, nikomu to neprispeje. Ing. Holečko je 

členom komisie, ktorá prideľuje dotácie. Pre nepochopenie možno tento projekt neprejde. Na 

záchranu objektu sa  prišlo o    200 000,-- €. Niekedy je nutné  viac pochopenia a súcitu  a nájsť 

spoločnú reč. 

Poslankyňa Derdáková – mrzí ju, že viazne komunikácia a vzťahy medzi primátorkou 

a poslancami nie sú dobré. Bolo niekoľko zasadaní komisií a MsZ a poslanci mohli byť 

informovaní. 

Primátorka mesta – pripadá si ako na inkvizičnom súde. Prečo sa nikto neopýtal? Všetci 

skladali sľub, že budú ochraňovať majetok  a zdravie občanov. Nehľadá problémy. Komunikuje 

s Ing. Holečkom. Príde o 200 000,-- €  a my prídeme o 100 000,-- €, ktoré sme investovali na 

opravu komunitného centra. Nedostali sme dotáciu na prevádzku nášho komunitného centra, 

dostalo ho občianske združenie, lebo v meste môže byť len jedno dotované komunitné centrum.  

Ak budeme chcieť prevádzkovať naše komunitné centrum, budeme na prevádzku investovať 

z vlastných prostriedkov. Pritom Ing. Holečko už dopredu vedel, že mesto dotáciu nedostane. 

List na KSK bol zaslaný  4.7. 2017 a Ing.  Holečko  6.7.2017 žiadal KSK o predĺženie nájomnej 

zmluvy. Budova  je v zúboženom stave,  neurobilo sa nič. Mesto nepomohlo prispieť na opravu,  

nie je náš majetok, KSK je vlastníkom objektu, OZ  je v nájme. Občianske združenie každý rok 

od mesta dostáva dotácie, pričom z tejto dotácie medziiným platí mestu za odpad. Mestským 
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lesom doposiaľ nebolo uhradené za drevo. Pravdou je, že dotácie sú  teraz  už menšie ako 

v minulosti. Budovu Iraniho malo tiež Občianske združenie v nájme, neudržiavalo ju, mesto ju 

odkúpilo a zaplatilo za zbúranie. Malo v nájme aj bývalú nemocnicu a tiež objekt bol v zúfalom 

stave. Nájomná zmluva bola uzavretá na obdobie od r. 2004 do r. 2024,  zmluva stále platí. 

Obrazy z múzea nevieme nikde umiestniť, sú na úrade. Potrebujeme rozšíriť školu, preto bol 

záujem budovu odkúpiť a využilo by sa na školu a časť by sa využila na hutnícke múzeum. 

V liste KSK žiadame o stanovisko k možnému odkúpeniu nehnuteľnosti. Výsledok doposiaľ 

nie je. O čom mala informovať, žiadny papier o tom, že je definitívny záver, nie je. Bolo 

výjazdové stretnutie, prečo nebola pozvaná, určite by sa predišlo problémom. Zákon ukladá, že 

zámer je povinná predložiť mestskému zastupiteľstvu. Vďačná je každému podnikateľovi, 

ktorý pomôže a rokuje v prospech občanov a mesta. Komunitné centrum v občianskom 

združení  nie je tak vybavené ako naše. Nutne potrebujeme školu. Záujem je zachrániť  kultúrnu 

pamiatku. Požadované listy budú zaslané poslancom MsZ dnes alebo zajtra. V žiadnej komisii 

KSK nebola prerokovaná žiadosť mesta na odkúpenie nehnuteľnosti. 

Poslanec Hojstrič  – Ing. Holečko nepodal žiadosť o dotáciu, lebo žiadal o predĺženie nájmu. 

Nezabránime tomu, že rómski občania zdevastujú objekty. Poslankyňa Mičeková už 

v minulosti sama z vlastných prostriedkov prispela finančnou čiastkou na zachovanie budovy 

múzea. Prečo sa o  zámere kúpy budovy nehovorilo už skôr? 

Poslankyňa Kozlová – v dôvodovej správe sú uvedené fakty. Komunitné centrum občianskeho 

združenia dostalo dotáciu, bolo vypracované ako malo byť, pani primátorka povedala, aby sa 

ani na chodbe mestského úradu Ing. Holečko neukazoval. 

Primátorka mesta – nie je to pravda, kedykoľvek sa Ing. Holečko chcel stretnúť, bol prijatý 

a toto z jej úst nevyšlo. Odpoveď z KSK stále neprišla. Nebolo to ani v komisiách KSK, bod sa 

neprerokovával. Ak v budove bude komunitné centrum, ktoré bude financované z prostriedkov 

EÚ, nebude môcť byť využívané ako elokované pracovisko strednej školy. Ako občianka 

a stavbárka chce, aby budova bola zachovaná. Do budovy sa roky neinvestovalo. Nie je to len 

chyba pána Holečka, ale aj KSK. Budova múzea sa nevyužíva  len na sociálne účely, ale aj na 

iné, čo bolo vytknuté kontrolou.  

Poslankyňa Derdáková – uberá sa to emotívnym smerom, dôvod je zachrániť budovu. Nebol 

problém o tomto povedať minimálne na komisii MsZ finančnej a majetkovej. 

Primátorka mesta – mesto musí prevádzkovať komunitné centrum z vlastných zdrojov. 

Poslankyňa Mičeková – ak by sa zámer schválil za 1,-- €,  odkiaľ sa zoberú peniaze na 

rekonštrukciu?  V Krompašskom spravodajcovi č. 10/13 písala o záchrane tejto budovy. 

Primátorka mesta – odkiaľ sme zobrali peniaze na Hámor? Bola dotácia z ministerstva  

kultúry a postupne sa nehnuteľnosť opravuje aj z našich prostriedkov. Nemôžeme robiť nič, 

máme zviazané ruky. V komunitnom centre  nemôže byť prevádzka školy. 

 

17. Diskusia.          15.37 hod. 

 

Poslanec Hojstrič – ako je so súdnym sporom so  SEZ-om? 

Primátorka mesta – 2. 11. 2017 ide na výsluch. 

Poslanec Hojstrič - 8.10.2017 sa uskutočnil  52.  ročník Behu ulicami mesta Krompách, na ktorom si vraj 

pán Ďorko a Ing. Kozlová robili predvolebnú kampaň a pani primátorka sa vyjadrila,  že je to jej akcia. 

V budúcnosti by bolo dobré, aby malé deti behali neskôr, ráno je zima.   

Primátorka mesta – nevyjadrila sa, že je to jej akcia, bola to akcia mesta. Poďakovanie patrí všetkým, 

ktorí sa podieľali na organizovaní tohto podujatia,  akciu organizuje, usporadúva  mesto Krompachy. Na  

podujatí Ing.  Kozlová rozdávala medaily a diplomy a niektorým deťom bolo ľúto,  že ich nedostali. 

Urobila sa predvolebná akcia, ak chceli,  mohli si robiť predvolebnú kampaň,  ale nie na akcii mesta. 

Štatutárom mesta je primátor a zo slušnosti sa mohli mi to aspoň oznámiť.  
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Poslanec Hojstrič – ako je to s financovaním tohtoročného plesu. 

Hlavná kontrolórka – práve vykonáva kontrolu. 

Poslanec Hojstrič plánuje sa koncoročné stretnutie komisií MsZ a poslancov? Orientačne, koľko stojí 

večera pre členov komisií? 

Primátorka mesta – v tejto chvíli nevie povedať, či stretnutie bude, závisí to, koľko bude na 

reprezentačnom  fonde.  

Poslanec Hojstrič - na otvorenie domu kultúry  sú pozvaní poslanci MsZ?  Na odpustovú omšu pani 

primátorka poslancov MsZ nepozvala. Urobiť osvetu pre dôchodcov na možnosť stravovania v školských 

jedálňach. Komisii MsZ výstavby a ŽP boli predložené tri alternatívy na rekonštrukciu domu pani 

Novotnej  pre ZŠ s MŠ ul. SNP. Komisia odporúča   alternatívu „C“.  Aký je názor mesta a riaditeľky ZŠ 

s MŠ. Len v okresných mestách má byť zriadené LSPP, čo znamená, že naši občania budú musieť ísť do 

Gelnice, ktorá v nemocnici nemá fakticky nič zriadené (CT a ostatné potrebné prístroje) a potom občanov 

pošlú  na vyšetrenie  do Krompách. Zvážiť, čo sa dá robiť v tomto smere. Na júnovom zasadaní MsZ sa 

pýtal, v akom stave je strecha na Jubilejnom dome. Pani primátorka povedala, že je v stopercentnom stave, 

pritom zateká a v stolnotenisovej herni opadáva omietka z plafónu. Strecha je v dezolátnom stave. Osobne 

tam bol so synom na stolnotenisovom tréningu, má o tejto situácii fotky. 

Primátorka mesta– na všetky akcie, kde je usporiadateľom mesto, sú poslanci MsZ pozvaní. 

Do kostola na svätú omšu je potrebné pozývať? Pozvala teraz všetkých na Mesiac úcty starším 

dňa 26. 10. 2017 o 16.00 hod.. Dom kultúry sa ešte dorába, nie sú ešte opony, pozvánky sa 

neposielali, ale hlási sa v rozhlase a pozvánka je aj na stránke mesta. Divadelnú sálu by mali 

otvoriť deti. Platí VZN mesta, v ktorom je určený príspevok na stravovanie podľa výšky 

dôchodku,  ak sa stravujú v školskej jedálni. Je na dôchodcovi, kde si objedná. Na 

decembrovom zasadaní bude predložený návrh na rekonštrukciu domu pani Novotnej.  

Rokovala s prezidentom SR a požiadala o pomoc, čo sa týka LSPP. Ak si Agel nedá rady, ťažko 

je povedať, či sa to podarí nám. Bola petícia, aby v Krompachoch bol  ortopéd, odpoveď došla, 

ale je to neúspešné. Od nájomcu mala informáciu, že strecha na Jubilejnom dome je v dobrom 

stave. Každoročne sa schvaľujú opravy na nehnuteľnostiach. Verila tomu, že je to tak. Nevie,  

v akom stave sú trámy. 

Poslankyňa Dzimková – v školskej jedálni sa stravujú štyria dôchodcovia. 

Zástupca primátorky mesta – predsa tých, ktorí chodia do kostola,  netreba pozývať na svätú 

omšu. 

Poslankyňa Derdáková – bolo stretnutie s firmou Brakel? Podpísal Ing. Szarasz dohodu? 

Primátorka mesta– dohoda bola podpísaná. Stretnutie sa uskutočnilo, boli traja vlastníci 

firmy, aj riaditeľ spoločnosti Brakel. V piatok sa majú ozvať, z priestorov  boli nadšení. Pokiaľ 

zmluva nie je podpísaná, nemôže sa k tomu vyjadrovať. 

Poslankyňa Kozlová – 30.5.2017 žiadala o zaslanie žaloby SEZ, a.s.. Vedúci oddelenia  

školstva bol informovaný o tom, že sa na akcii Behu ulicami Krompách  zúčastnia. Diplomy 

venovali školám, medaily boli upomienkové. Je jej ľúto, že všetky deti nedostali medailu 

alebo diplom. Každý, kto tam bol, si urobí názor, čo sa tam udialo. Drží všetkým krompašským 

kandidátom do VÚC palce. 

Poslankyňa Šmidová– dôležité je, aby sa čo najviac kandidátov za mesto dostalo do VÚC, aby 

pomohli mestu. Požiadala, aby pri hasičskej zbrojnici sa zabezpečilo verejné osvetlenie. 

Poslanec Zahuranec– ak bude objednávka, nie je problém s realizáciou osvetlenia.  

Primátorka mesta – v zmluve je uvedené, že sa môže realizovať  maximálne do 10 svietidiel. 

Poslankyňa Dzimková – obnoví sa prevádzka krytej plavárne? 

Primátorka mesta– ak bude záujem zo strany škôl, či verejnosti, tak sa krytá plaváreň bude 

prevádzkovať. 

Ing. Balážová – máme ešte nejaké financie na krytú plaváreň, ale ešte budú faktúry  za energie  

a potrebné je vymeniť pár skriniek. 
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Poslanec Jendruch –na MŠ Maurerova je mokrá stena. Zaoberať sa týmto stavom. Napriek 

chladnému počasiu   na Behu ulicami mesta bolo 168 detí a 86 dospelých. 

Primátorka mesta – osobne prešla strechu na škole, len na jednej časti je malý otvor, strecha 

sa opravovala. Možno je zabudovaná vlhkosť v streche. Skrinky treba odsadiť, nemôžu byť 

nalepené na stene, uvažovať o zateplení steny. 

Poslankyňa Šmidová -  skrinky musia byť na stene pripevnené kvôli bezpečnosti. 

Primátorka mesta – opätovne sa poďakovala za pomoc pri zabezpečení Behu ulicami mesta, 

ako aj zamestnancom. Prekročil  sa rozpočet, sú nové kategórie. 

Pán Jaroslav Cehlár, občan mesta: Je pravda, že pani Kozlová si robila kampaň. Keď 

kandidoval a robil si kampaň, musel mať súhlas. Už 3 mesiace pretrvávajú problémy s vodou 

na Sadovej ulici, je slabý tlak, aké  riešenie má mesto na vylepšenie tohto stavu? Jeden 

pracovník mestského úradu  sa vyjadril, že sa sťažuje, preto  nedostane žiadnu pomoc. Platí sa 

za vodu a daň, preto chce mať také právo ako všetci občania mesta. 

Primátorka mesta – je nutné povedať, ktorý pracovník to povedal. O probléme na Sadovej 

ulici nevedela. O problémoch s vodou v meste sa vie, bolo rokovanie s PVS o 2. tlakovom 

pásme. Predložili sme  návrh kúpiť vodojem od strednej školy, čím by sa zabezpečilo 

zásobovanie vody v tejto lokalite. Mrzí ju to, že už 3 mesiace je nízky tlak. Dlhoročný stav je 

taký, že sa fakturuje   cena vody, ktorá sa rozpočíta občanom. Všetky náklady týkajúce sa 

vodovodu znáša mesto. Ak je porucha na našom vodovode, opraví PVS. Vodovod PVS nechce  

zobrať, pretože nespĺňa všetky normy.  

Zástupca primátorky mesta – má práve opačný problém, pretože má silný tlak vody. Bude 

asi únik vody. 

Pán Cehlár – na vyvýšenom 3. poschodí domu nevytlačí sa voda. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby a ŽP,  bol  problém s tlakom vody, vymenil sa 

vadný tlakový spínač. Sú rozdiely medzi spodnými a vrchnými domami. Čerpadlo zhorelo, 

opravilo sa a dalo sa späť. Vyšší tlak nemôže byť, lebo praskne potrubie. Vodovod sa robil 

v rámci akcie „Z“,   rozvody z rúr aké boli, také boli, asi nebol kvalitný materiál. 

Prednostka MsÚ – vie o tomto stave, v tejto veci sa konalo. Nemôže nikto povedať, že 

pracovníci MsÚ boli nečinní. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno – správneho a sociálnych vecí, poďakoval sa 

poslancom v mene  DNMP za podporu. Výťažok z predaja tomboly bol  937 € a   830 € finančné 

dary.  

 

18. Záver.          16.55 hod. 

 

Primátorka mesta opätovne pozvala poslancov MsZ do domu kultúry na zajtrajšie  

predstavenie Mesiaca úcty k starším a dňa 5. 12. 2017 na rozsvietenie vianočnej výzdoby. 

Poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 34. zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

V Krompachoch  25. októbra 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 : 

    Marta MIČEKOVÁ, poslankyňa MsZ 

    Igor JENDRUCH,   poslanec MsZ 
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