ZÁPISNICA
z 35. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa
13. novembra 2017 veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, otvoril a viedol rokovanie 35. zasadanie
mestského zastupiteľstva. Privítal poslancov MsZ, zamestnancov mesta. Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 10 poslancov mestského
zastupiteľstva, ospravedlnil sa poslanec Vladimír PUCHALA, v miestnosti nebol Ján
ZAHURANEC.
Zástupca primátorky mesta predložil návrh programu dnešného rokovania. Za predložený
návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Interpelácie poslancov MsZ.
Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľností na prenájom Priemyselného parku Krompachy
spoločnosti BPS D&V s.r.o.
6. Splátkový kalendár pre spoločnosť SEZ Krompachy a.s. – poplatok za komunálny
odpad, daň z nehnuteľnosti.
7. Diskusia.
8. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

15.07 hod.

Zástupca primátorky mesta určil za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za
overovateľov zápisnice poslankyne MsZ Líviu KOZLOVÚ a Evu DERDÁKOVÚ. Zástupca
primátorky mesta s prednostkou MsÚ zablahoželali poslancovi Mariánovi Hojstričovi
k znovuzvoleniu za poslanca Košického samosprávneho kraja.
Poslanec Hojstrič – poďakoval sa za blahoželanie, cení si pomoc a podporu pri voľbách. Je to
záväzok pomôcť mestu, ale aj obciam a mestám v rámci okresu.
3. Voľba návrhovej komisie.

15.08 hod.

Zástupca primátorky mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Oľga
DZIMKOVÁ, členovia: Matúš STANA a Ľuboš ONTKO.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za
: 10 - Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Stana, Barbuš, Šmidová,
Jendruch, Hojstrič, Ontko.
zdržal sa : 0
proti
:0
V miestnosti nebol Zahuranec.
MsZ prijalo uznesenie č. 35/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
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4. Interpelácie poslancov MsZ.

15.11 hod.

Poslankyňa Mičeková – bola Pamiatka zosnulých a hroby našich osobností sú zanedbané. Na
hrobe Viktora Lorenca je neporiadok, staré, vyblednuté kytice.
Zástupca primátorky mesta – konáre na hrobe Viktora Lorenca upratala pani Grondželová.
Každý rok do návrhu na rozpočet predloží návrh na opravu hrobu Júliusa Barča Ivana pre rok
2018, hrob padlých Krompašskej vzbury pre rok 2019, hrob Tetmayera pre rok 2020, ktorý je,
pokiaľ sa nemýli, aj národnou kultúrnou pamiatkou. Obdŕžali sme finančnú dotáciu z KSK na
opravu hrobu partizána Olejára.
5. Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľností na prenájom Priemyselného parku Krompachy
spoločnosti BPS D&V s.r.o.
15.14 hod.
Zástupca primátorky mesta predložil návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti na prenájom
Priemyselného parku Krompachy spoločnosti BPS D&V s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Hojstrič – MsZ schválilo už dve zmluvy do HPP. Dozvedel sa, dňa 31.10. 2017
mesto zaslalo SEZ-u výzvu na uzavretie nájomnej zmluvy. Zmluvu so SEZ-om, mesto by malo
zrušiť, aby nebola kolízia dvoch zmlúv. Súdny spor prebieha, nie je ukončený? Citoval
dôvodovú správu. Vie o tom, že je súdny spor firma Brakel? Dňa 2. 11. 2017 primátorka mesta
sa zúčastnila pojednávania na okresnom súde. Bola doručená zápisnica z pojednávania?
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, so SEZ-om nie je
uzatvorená nájomná zmluva, uzatvorená je zmluva o spolupráci a o tomto prebieha súdny spor.
Výzva bola zaslaná. Zmluva s firmou Brakel bola už schválená, je len zmena v termíne.
Poslanec Hojstrič – má to logiku? Brakel vie o tejto problematike? Kto sa zúčastnil rokovaní
s firmou Brakel? V minulosti sa rokovaní zúčastňovali zástupca primátorky mesta, prednosta
MsÚ a vedúci oddelení.
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, dňa 10.10.2017 bolo pojednávanie na okresnom súde,
ktorého sa primátorka mesta nemohla zúčastniť pre iné povinnosti, ktorými bola poverená
predsedom KSK. Ona, ako prednostka, mala poverenie zúčastniť sa, ale k danej problematike
nemala relevantné informácie, preto bolo pojednávanie vytýčené na 2. 11. 2017, ktorého sa
zúčastnila primátorka mesta.
Poslanec Hojstrič – nie sú informácie z 2.11.2017?
Prednostka MsÚ – sudkyňa nepovedala záver. Čakáme, čo bude ďalej. Keď budeme čakať na
to kedy bude súdny spor ukončený, môže to byť rok – dva, tak firmu Brakel pošleme preč?
Súdny spor sa týka Zmluvy o spolupráci a nie o nájomnej zmluve.
Poslanec Stana – spor je už dávno, Zmluva bola už uzatvorená aj s firmou Leader Light.
Poslankyňa Derdáková – súdny spor medzi mestom a SEZ a. s. Krompachy sa týka platnosti
resp. neplatnosti Zmluvy o spolupráci a táto Zmluva rieši aj nájomný vzťah. Jedno s druhým
súvisí. Ďalej sa pýtala, či predložená nájomná zmluva je v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného prostriedku? Bod 9.4 je v novej zmluve ?
Ing. Balážová – áno.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 11 - Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Stana, Barbuš, Šmidová,
Jendruch, Hojstrič, Ontko, Zahuranec.
zdržal sa: 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie č. 35/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).
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Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 10 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Stana, Barbuš, Šmidová,
Jendruch, Hojstrič, Ontko, Zahuranec.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie č. 35/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu).
6. Splátkový kalendár pre spoločnosť SEZ Krompachy a.s. – poplatok za komunálny
odpad, daň z nehnuteľnosti.
15.33 hod.
Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh splátkového kalendára pre spoločnosť
SEZ Krompachy a.s. – poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – Aká je platová disciplína SEZ-u, asi nie veľmi dobrá, keď žiadajú
o odpustenie sankcie za roky 2014 a 2015? Citovala ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní, § 157 ods. 5) a ods. 1) možno povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak
daňový subjekt, ktorým je právnická osoba, preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho
činnosti a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia, čo v danom prípade
nebolo preukázané a nie je právny titul na odpustenie sankcie. Ďalej citovala Zásady hospodárenia a

nakladania s majetkom mesta Krompachy, kde v § 6 ods. 1) je uvedené, čo je v kompetencii
MsZ.
Poslanec Zahuranec – brať do úvahy, že ak prehráme právny spor so SEZ- om, odpusti nám
SEZ úroky?
Ing. Balážová – daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad za obdobie rokov 2012
– 2015 bolo vymožené v exekučnom konaní. Zase neplatí. Výzvy boli zaslané.
Hlavná kontrolórka – ako rozhodne súd, bude sa rešpektovať, my musíme postupovať podľa
zákona.
Poslankyňa Kozlová – prečo to nie je uvedené v dôvodovej správe, čo hovorila Ing.
Derdáková?
Poslanec Hojstrič – zase je to nekompletný materiál.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
: 8 - Kozlová, Mičeková, Dzimková, Stana, Barbuš, Jendruch, Hojstrič, Ontko,
zdržal sa : 1 - Šmidová
proti
: 2 – Derdáková, Zahuranec
MsZ prijalo uznesenie č. 35/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje splátkový kalendár).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za
:0zdržal sa : 1 - Ontko
proti
: 10 Kozlová, Mičeková, Dzimková, Stana, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Hojstrič,
Derdáková, Zahuranec.
MsZ prijalo uznesenie č. 35/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje odpustenie úrokov).
7. Diskusia

15.43 hod.

Poslankyňa Derdáková – tretíkrát upozorňuje na zlý stav oporného múra na Starej ceste
a žiada ho opraviť.
Poslankyňa Kozlová - požiadala o zaslanie pracovnej verzie rozpočtu mesta na rok 2018.
Prednostka MsÚ – pracovná verzia nie je skompletizovaná, preto sme e-mailom prosili
poslancov MsZ, aby zaslali návrh, čo do návrhu rozpočtu.
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Poslankyňa Šmidová – stále nie je vyriešené osvetlenie k materskej škole. Na železničnej
stanici hlavne v nedeľu sú neprispôsobiví občania, nie je to bezpečné pre cestujúcich.
Ing. Ján Biľ, predseda správnej rady Futbalového klubu Pokrok SEZ Krompachy, upozornil
na zlú finančnú situáciu v FK Pokrok SEZ Krompachy. Vo februári 2011 sa uskutočnilo
spoločné stretnutie k futbalu a dohodlo sa, že stav ako v roku 2011 nie je možný musí sa
zmeniť. Eltra s.r.o., mesto Krompachy, SEZ a.s., , Rosimex s.r.o. a Zlievareň s.r.o. sa dohodli
na stanovách a spoločenskej zmluvy a že sú spoločníkmi občianskeho združenia s ročnými
príspevkami: mesto 17 000,-- €, SEZ a.s. – 15 000,-- €, Eltra s.r.o. – 15 000,-- €, Zlieváreň s.r.o.
– 6 000,-- € a Rosimex s.r.o. – 6 000,-- €. Situácia upadla, stratili sa sponzori, skončil Rosimex
s.r.o., SEZ a.s., Eltra s.r.o.. Celá ťarcha zostáva na ostatných spoločníkoch. Celkový ročný
rozpočet je cca 60 000,-- €, platia sa energie, ročný poplatok pre slovenský futbalový zväz. Na
činnosť ostane 4 000,-- € z dotácie mesta. Tento rok sa to ešte zvládne, ale v roku 2018 bude
tragicky. Eltra s.r.o. – pán Neubeller neprispeje, pretože firmu predal. Zlievareň prispieva
8 000,-- €. Nechce byť svedkom pádu futbalu v roku, keď bude 105. výročie futbalu
v Krompachoch. Všetko je na bedrách dvoch veľkých sponzorov a ostatných dobrovoľných
sponzoroch. Hrá sa 3 liga, mesto si to zaslúži, aby sa futbal v meste zachoval. Je radosť, keď
vidí 70 najmenších detí ako trénujú. Chce požiadať, aby sa pri tvorbe rozpočtu počítalo
s finančnými prostriedkami. Potreba je cca 40 000,-- € na činnosť. Na budúci rok sa uskutoční
už 5. ročník memoriálu MUDr. Latkaniča. Účastníci tejto akcie ju kladne hodnotia. Bez pomoci
mesta sa rok 2018 vo futbale sa to nezvládne.
Poslanec Hojstrič – okolité mestá a obce dávajú na futbal. Financovanie futbalu
v Krompachoch sa mu páčilo. Spišské Podhradie dávalo na futbal 60 000,-- €, uvedomiť si či
chceme futbal alebo nie. Na platy sa finančné prostriedky nedávajú, všetko ide pre mládež.
Spišské Vlachy žijú bez futbalu aj v iných mestách sa s futbalom skončilo.
Zástupca primátorky mesta – dnes to nevyriešime, všetko závisí od príjmov, rozpočet sa
začína tvoriť. Niektoré veci mesto musí zabezpečiť, vyplýva to zo zákona.
Poslankyňa Derdáková – musíme si určiť priority v rámci rozpočtu na budúci rok, chceme
prevádzkovať krytú plaváreň, je krytá plaváreň využitá. Nájomné musí FK klub zaplatiť,
pretože to ukladá iný právny predpis. Nemá logiku, aby sme poskytli dotáciu FK a z tejto
dotácie boli zaplatené energie. S týmto sa dá niečo robiť. Niečo riešiť aj cez vzdelávacie
poukazy centra voľného času.
Poslanec Ontko – bolo by vhodné, aby Ing. Biľ poslancom MsZ zaslal príjmy a výdaje za
posledné dva roky.
Poslanec Stana – vyjadril podporu športu, najmä futbalu. Krytá plaváreň nie je zisková, ale
ľudia ju chcú. Je tu ešte otázka kina. Prehodnotiť možnosť obnovy kina.
8. Záver.

16.08 hod.

Zástupca primátorky mesta sa poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 35. zasadaní
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončil.
V Krompachoch 13. novembra 2017
Zapísala : Anna ČECHOVÁ
Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
OVEROVATELIA:
Ing. Eva DERDÁKOVÁ, poslankyňa MsZ
Ing. Lívia KOZLOVÁ,
poslankyňa MsZ
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