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ZÁPISNICA 
z 39. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa  

6. marca 2018  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

1. Otvorenie         13:07 hod.  

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 39. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 8 poslancov mestského zastupiteľstva, 

svoju neúčasť ospravedlnili poslanci Vladimír Puchala a Igor Jendruch. V miestnosti neboli 

poslanci Lívia Kozlová a Marián Hojstrič.  

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Derdáková  predložila poslanecký návrh stiahnuť z rokovania MsZ bod. č. 22.1: 

Dohoda o urovnaní  a uzavretie súdneho zmieru so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. 

Za predložený poslanecký návrh boli 7 poslanci - Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, 

Zahuranec, Derdáková, Mičeková, proti poslaneckému návrhu bol zástupca primátorky - 

poslanec Stanislav Barbuš.  

Návrh prešiel. 

Primátorka mesta navrhla doplniť v programe v bode rôzne 22.4: Schválenie zahraničných 

ciest primátorke mesta Krompachy v roku 2018. 

Za takto upravený program MsZ boli všetci 8 prítomní  poslanci MsZ. 

 

Program:           

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Interpelácie poslancov MsZ 

5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2017 

6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2017 

7. Majetkové návrhy 

8. Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2017 

9. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2017 

10. Schválenie mimoriadneho členského príspevku pre MAS Sľubica, o.z. 

11. Rozpočtové opatrenia č.3, č.4, č.5. 

12. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol. 

13. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 

14. Doplnenie Plánu investícií na rok 2018 

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

v Krompachoch za rok 2017 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb 

17. Doplnok č. 23 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

Informácia 

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

mesta Krompachy 
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19. Schválenie vedúcich kontrolných skupín DHZ Krompachy 

20. Zmena sídla spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

21. Rôzne 

1.) Dohoda o urovnaní  a uzavretie súdneho zmieru so spoločnosťou SEZ         

Krompachy a.s.  

2.) Informácia o príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku        

Malá kompostáreň Krompachy 

      3.) Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 

      4.) Schválenie zahraničných ciest primátorke mesta Krompachy v roku 2018 

22. Diskusia 

23. Záver  

        

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice    13:10 hod. 

   

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Mgr. Jozefínu ŠIMOŇÁKOVÚ a za 

overovateľov zápisnice poslancov Jána ZAHURANCA a Martu MIČEKOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie       13:11 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Matúš STANA, 

členovia Slávka ŠMIDOVÁ a Ľuboš ONTKO.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za      : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ       13:12 hod. 

Do rokovacej miestnosti vošla poslankyňa Lívia Kozlová. 

Poslankyňa Derdáková - pani primátorka mesta nepodpísala uznesenia týkajúce sa finančných 

prostriedkov pre školy a školské zariadenia, ale uznesenie o rozpočte podpísané bolo. 

Domnievam sa, že do tejto chvíle by sme mali byť v rozpočtovom provizóriu, lebo  rozpočty 

škôl a školských zariadení sú súčasťou rozpočtu mesta. 

Primátorka mesta - odpovieme písomne na interpeláciu. 

Zástupca primátorky mesta - Vážená pani primátorka, žiadam Vás o informáciu ohľadne 

možnosti mimosúdneho vysporiadania vo veci žalobcu SEZ Krompachy a.s. voči žalovanému 

mestu Krompachy o vrátenie peňažného plnenia vo výške 84.713,14€ s príslušenstvom a tým 

aj ukončenie súdneho sporu. 

Primátorka mesta - ak dovolíš, pán zástupca, rada ti odpoviem. Na predchádzajúcom 

zastupiteľstve, keď ste zobrali na vedomie informáciu audítorky pani Ing. Vysopalovej, sa 

nevyriešilo vôbec nič. Je to pohľad audítorky na finančné vysporiadanie - pohľad účtovníka, 

ale z právneho hľadiska, ak by bol záujem o vysporiadanie tejto dohody medzi SEZom 

a mestom Krompachy, z mojej strany nie je možné uhradiť  tieto finančné prostriedky. Preto 

som si dovolila na dnešné MsZ pozvať právnika, JUDr. Puchallu, ktorý nás zastupuje pred 

súdom v tejto veci, súdne konanie beží ďalej. 
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Rokovaciu miestnosť opustili poslankyne - Derdáková, Kozlová a Mičeková.     13.20 hod. 

 

Právnik JUDr. Puchalla – ďakujem pekne za privítanie, po veľmi dlhom čase som zase 

v Krompachoch. K tomuto súdnemu sporu máte všetky vyjadrenia k dispozícii. Súdny spor sa 

vyvíjal tak, že bola podaná prvá žaloba zo strany SEZu, konanie bolo zastavené, prečo, neviem. 

Druhá žaloba je teraz, ktorá je predmetom súdneho konania, najnovšie prišlo predvolanie na 

22.3.2018 o 13:00 hod., že je ďalšie pojednávanie v tejto veci. To, či Vy pristúpite na nejakú 

mimosúdnu dohodu, alebo sa budeme súdiť ďalej, je na Vás. Ako skončí súdne konanie ja 

vôbec netuším, každá strana sa môže odvolať a predpokladám, že sa jedna alebo druhá strana 

odvolá. Máte dve možnosti – buď budeme pokračovať v súdnom spore ďalej, alebo je možnosť 

uzavrieť nejakú mimosúdnu dohodu. Úhrada tohto záväzku – ten záväzok nie je uhradený preto, 

lebo je sporný, to je celý problém. V konečnom dôsledku rozhodne súd, či je alebo nie je 

potrebné uhradiť tento záväzok. Každý orgán mesta, vrátane pani primátorky, vrátane 

mestského zastupiteľstva má povinnosť chrániť majetok mesta, aj v súvislosti s tým dávam do 

mimoriadnej pozornosti, že rovnako spornou ako je pohľadávka SEZu voči mestu, tak rovnako 

spornou je aj pohľadávka mesta voči SEZu, na základe neoprávnených výdavkov, ktoré sa tam 

započítali. Má sa to vyriešiť v komplexe, alebo to neriešiť vôbec a nechať to na rozhodnutie 

súdu. To je asi pohľad, aký je stav tohto konania. 

Primátorka mesta – môžem uhradiť faktúru, ktorú nám vystavil SEZ? 

Právnik JUDr. Puchalla – ak ju uhradíte, bude uhradená. Otázka znie: či ju môžeme uhradiť? 

Ja neviem, lebo tá pohľadávka je sporná, preto je predmetom súdneho sporu. 

Primátorka mesta – ak chceme uzatvoriť súdny spor, je možné podpísať dohodu o vyrovnaní, 

ak nie, súdime sa ďalej s tým rizikom, že môžeme prehrať, zaplatíme úroky, alebo môže to mať 

dopad aj na investora, ktorý je teraz v HPP.   

Právnik JUDr. Puchalla – viem, že súdny spor prebieha a bude ukončený, či už našou výhrou 

alebo našou prehrou, nikto nám to nepovie. Ak sa chceme vyhnúť súdnemu rozhodnutiu, tak 

by sme sa mali dohodnúť.  

Primátorka mesta – bez súhlasu mestského zastupiteľstva, môžem túto dohodu podpísať 

sama? 

Právnik JUDr. Puchalla – nie, tá dohoda by nebola platná. Môj názor je, že všetky takéto 

dohody spadajú pod zastupiteľstvo. 

Primátorka mesta – sa poďakovala doktorovi Puchallovi za účasť na 39. MsZ za fundované 

odpovede s tým, že sa tešíme  spolu na ďalšiu spoluprácu. 

5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2017  13:45 hod. 

 

Do rokovacej miestnosti vošli poslankyne Derdáková, Kozlová, Mičeková a poslanec  Hojstrič. 

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

o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Ospravedlnil sa za neúčasť na 39. MsZ a taktiež ospravedlnil aj zástupcu riaditeľa OO PZ 

Krompachy.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za  : 9– Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Barbuš,       

Kozlová. 

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti  : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2017    13: 56 hod. 

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

rok 2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Derdáková, Barbuš, Kozlová. 

zdržal sa  : 0 

proti       : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

7. Majetkové návrhy        13: 58 hod. 

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

tejto zápisnice a  jednotlivé návrhy uviedla, okomentovala. 

 

7.1. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2017/NZ/OMRR – 

Základná umelecká škola        

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Derdáková, Barbuš, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.1. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7.2.Dohoda o započítaní investícií a nájomného pre Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Derdáková, Barbuš, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti       : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.2. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7.3. Kúpa rodinného domu na ulici SNP v Krompachoch od Igora Cukera, bytom Poštová 

č. 2, Krompachy 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková zo dňa 12.2.2018 návrh na kúpu 

neodporúča MsZ schváliť z dôvodu, že finančné prostriedky na kúpu neboli rozpočtované a t.č. 

nie je zrejmý následný účel využitia ponúkaných nehnuteľností mestom Krompachy. Kúpa 

predmetných nehnuteľností je pre mesto neefektívna. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 0 
zdržal sa : 2 - Stana, Zahuranec 

proti       : 8 - Dzimková, Ontko, Šmidová, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/F.1. – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 
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7.4. Kúpa rodinného domu na ulici Stará cesta v Krompachoch od vlastníkov – Harald 

Plaseller a Johann Messner, Taliansko 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková zo dňa 12.2.2018 návrh na kúpu 

nehnuteľnosti neodporúča MsZ schváliť z dôvodu, že finančné prostriedky na kúpu neboli 

rozpočtované a t.č. nie je zrejmý následný účel využitia ponúkaných nehnuteľností mestom 

Krompachy. Kúpa predmetných nehnuteľností je pre mesto neefektívna. 

Poslanec Hojstrič – komisia výstavby taktiež neodporúča schváliť túto kúpu nehnuteľnosti, 

odporúčame možnosť predaja nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu, je to viac menej zrúcanina, 

ktorá nám vstup do Krompách špatí. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za     : 0 
zdržal sa   : 2 - Stana, Hojstrič 

proti    : 8 - Dzimková, Ontko, Šmidová, Mičeková, Derdáková, Barbuš, Kozlová, Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/F.2. – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

7.5. Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 2849/4 na ul. Hlavnej v Krompachoch 

Slovenskej pošte a.s., Banská Bystrica 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Derdáková, Barbuš, Kozlová. 

zdržal sa  : 0 

proti       : 0   

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.3. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7.6. Kúpna zmluva na predaj pozemkov na Slovinskej ulici v Krompachoch vlastníkom 

bytov bytového domu súp. č. 1133/1 na Slovinskej ulici v Krompachoch   

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Derdáková, Barbuš, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.4. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7.7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 17 v bytovom dome súp. č. 796 na 

Maurerovej ul. č. 23 v Krompachoch 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, 

Kozlová. 

zdržal sa : 1 - Šmidová 

proti    : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.5. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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7.8. Zámer prenájmu pozemkov na ulici Hlavnej v Krompachoch 

Poslankyňa Derdáková – komisia odporúča MsZ schváliť prenájom predmetných pozemkov 

a navrhuje spôsob prenájmu formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, 

Kozlová, Šmidová  

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.6. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

a/ priameho prenájmu najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom za podmienky, že kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením 

znaleckého posudku na stanovenie obvyklého nájomného. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli:  

za   :0 
zdržal sa : 2 - Derdáková, Kozlová 

proti      : 8 - Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Šmidová, Barbuš. 

Návrh neprešiel. 

b/  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 1,00 EUR za m2 ročne 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli:  

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

proti      : 3 – Derdáková, Kozlová, Hojstrič 

Návrh neprešiel. 

c/ formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 1,00 EUR za m2 

ročne z dôvodu, že žiadateľ na vlastné náklady zefektívni využitie trávnatej plochy pred svojou 

prevádzkou a celkovo zrekultivuje a zatraktívni okolité prostredie výsadbou okrasných rastlín 

a tým zvýši bonitu využívaných pozemkov.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli:  

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, 

Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.7. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

7.9. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 120 v Dome kultúry 

v Krompachoch 

Poslankyňa Derdáková – neprihlásil sa nikto iný, aj za cenu nižšieho nájomného? 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – je to na poslancoch 

ako rozhodnú o podmienkach verejnej obchodnej súťaže, ak by sme ponúkli tento priestor na 

iné zariadenia ako obchod alebo služby, záujem by tam bol, ale my sa práve tomuto chceme 
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vyhnúť, aby v centre mesta sme mali nejaké pohostinstvá, veríme, že teraz už budeme úspešní, 

ľudia sa chodia informovať, vedia o tom, že tento priestor je prázdny.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, 

Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.8. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

7.10. Schválenie spôsobu predaja pozemkov na Sadovej ulici v Krompachoch formou 

uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa  

Poslankyňa Derdáková – komisia finančná a majetková sa opakovane zaoberala touto 

žiadosťou a neodporúča MsZ schváliť predaj pozemkov formou uplatnenia prípadu osobitného 

zreteľa, ale navrhuje opätovne vyhlásiť priamy predaj s rovnakými podmienkami ako boli 

schválené na rokovaní MsZ dňa 23.08.2017. Poslanecký návrh Ing. Evy Derdákovej, formou 

priameho predaja za cenu minimálne vo výške znaleckého posudku. 

Poslanec Stana – nesúhlasím s pani Derdákovou, ja tam vidím osobitný zreteľ, manželia 

Baginovci chcú vysporiadať pozemky, na ktorých majú nejakú stavbu, niečo zveľadili, majú 

záujem, aby sa v meste Krompachy rozvíjal cestovný ruch, nevidím dôvod, prečo by sme mali 

znova robiť priamy predaj, alebo nejakú verejnú obchodnú súťaž, do ktorej sa ako vieme 

dopredu, nikto neprihlási, žiadni záujemcovia, len manželia Baginovci, ktorí budú ponúkať len 

tých 5EUR. 

Poslankyňa Derdáková – neviem akým spôsobom by sa dal uplatniť prípad osobitného 

zreteľa, chcem sa na to opýtať práve hlavnej kontrolórky a vedúcej oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja, lebo si myslím, že je to nehospodárne nakladanie s majetkom. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka – nevidím tu dôvod na prípad hodný osobitného zreteľa, 

neviem, ako by sa dal naformulovať. Neviem, či manželia Baginovci majú vysporiadané stavby. 

Malo by byť všetko legislatívne čisté. Podporujem všetkých podnikateľov, aby mali vytvorené 

vhodné podmienky, ale postupovať v súlade s platnou legislatívou. O kúpu pozemkov žiada 

Ing. Bagin, ktorý tu nie je prítomný. 

Primátorka mesta – pokiaľ nie sú vysporiadané pozemky, nie je možné vysporiadať rodinný 

dom – nie je možné vydať ani dodatočné stavebné povolenie, to je prvý krok, aby boli pozemky 

vysporiadané, potom sa musí preukázať, že stavba je v súlade s územným plánom a až tak môže 

dôjsť k vysporiadaniu čiernej stavby, lebo je to nelegálna stavba.  

Poslankyňa Derdáková – je možné podnikať v budove, ktorá je čiernou stavbou? 

Primátorka mesta – žiadna stavba sa nesmie užívať bez právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – chcem sa vyjadriť 

k osobitnému zreteľu, ja z pozície majetkára mesta v žiadnom prípade neviem nadefinovať 

osobitný zreteľ na vystavenú čiernu stavbu na pozemkoch mesta. V zmysle platnej legislatívy, 

v prvom rade sa musí vlastník stať vlastníkom pozemku a až tak stavať. Manželia Baginovci 

boli vyzývaní niekoľkokrát k vysporiadaniu týchto pozemkov a bolo to za cenu 16 SKK, nebola 

vôľa zo strany manželov Baginovcov pristúpiť k vysporiadaniu pozemkov pod týmito 

stavbami. Následne sme žiadali právne kancelárie o vyjadrenie k danému problému, nakoľko 

manželia Baginovci sú presvedčení o tom, že tieto pozemky mal vysporiadať Stavebný úrad, 

ktorí im to v roku 1980 dal do osobného užívania. My, (mesto Krompachy) sme nikdy neboli 

vlastníci pozemku. Musia si to vysporiadať len manželia Baginovci.  
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p. Bagin – nemyslím si , že predmetné pozemky by som si mal vysporiadať ja sám, nakoľko 

tak mal učiniť vtedajší stavebný úrad, ktorý pozemky pridelil do osobného užívania. Ako 

spôsob predaja pozemku navrhujem prípad hodný osobitného zreteľa. 

Primátorka mesta – poslanci rozhodujú o spôsobe, majú na to tri možnosti: priamy predaj, 

verejno-obchodnú súťaž a osobitný zreteľ. Predložili ste osobitný zreteľ, bol spracovaný 

znalecký posudok znalcom s najlepšími skúsenosťami v kraji. Osobitný zreteľ musí byť 

zadefinovaný, o cene pozemku rozhoduje zastupiteľstvo, je to vec kolektívneho rozhodnutia. 

Keď ste začali stavať, sme Vás niekoľkokrát vyzývali, aby ste si pozemky vysporiadali. Penzión 

nemá ani stavebné povolenie, ani kolaudačné rozhodnutie, aby bola stavba užívania schopná. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka – poslanci, ak idú schvaľovať osobitný zreteľ, sú povinní 

nadefinovať, čo je ten osobitný zreteľ. Je to v zmysle zákona o majetku obce č. 138/1991. 

Uviedla prípady, kedy by sa mohlo postupovať formou ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Poslanci nie sú proti, aby boli pozemky odpredané, ale musia postupovať tak, aby neporušili 

zákon. 

Poslankyňa Derdáková – ak je osobitný zreteľ, je to cena podľa znaleckého posudku, alebo 

suma 5 EUR. 

Primátorka mesta – pozemok do osobného užívania ste dostali rozhodnutím mestského 

národného výboru. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 8 – Dzimková, Ontko,Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 2 – Stana, Zahuranec 

proti         : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.9. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje na základe 

poslaneckého návrhu Ing. Evy Derdákovej, formou priameho predaja za cenu minimálne vo 

výške znaleckého posudku posudku č. 159/2017 zo dňa 2.11.2017, vyhotoveného súdnym 

znalcom Ing. Jozefom Faithom, PhD. vo výške 10,38€ /m2). 

7.11. Predaj rodinného domu na Hornádskej ulici v Krompachoch, Rastislavovi Mackovi 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková zo dňa 12.2.2018, odporúča MsZ 

schváliť predložený návrh na predaj rodinného domu a odporúča spôsob predaja uplatnením 

prípadu hodného osobitného zreteľa. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, 

Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.10. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, 

Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.11. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje kúpnu zmluvu). 
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7.12. Vyplatenie ušlého nájomného za užívanie pozemkov na Trangusovej ulici 

Mikulášovi Štefankovi, Krakovská 1027/5, 040 01 Košice 

Poslankyňa Derdáková – komisia finančná a majetková zo dňa 12.2.2018,odporúča MsZ 

schváliť úhradu ušlého nájomného tak, ako je to uvedené v návrhu na uznesenie. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9– Dzimková, Ontko, Stana, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, Kozlová, 

Šmidová. 

zdržal sa : 1 - Zahuranec 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.12. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

7.13. Zámer prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome na Mlynskej ulici č. 1119/5 

v Krompachoch 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková zo dňa 12.2.2018, odporúča 

MsZ schváliť zámer prenájmu nebytového priestoru a spôsob prenájmu. Odporúča vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže s tým, že účel využitia bude špecifikovaný výlučne pre zdravotnícke 

zariadenie, ambulanciu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, 

Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.13. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

a)priameho prenájmu najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom za podmienky, že kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením 

znaleckého posudku na stanovenie obvyklého nájomného. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 0 
zdržal sa: 9 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Barbuš, Kozlová, 

Šmidová. 

proti      : 1 – Mičeková 

Návrh neprešiel. 

b)  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 20,00 EUR za m2 ročne. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová. 

zdržal sa : 1 - Barbuš 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.14. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

7.14. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na 

Mlynskej ulici č. 1119/5 v Krompachoch 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.15. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

7.15. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v prístavbe Domu 

kultúry v Krompachoch 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.16. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

8. Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2017    15: 35 hod. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh vyradenia majetku mesta 

Krompachy k 31.12.2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková - komisia MsZ finančná a majetková zo dňa 12.2.2018, odporúča MsZ 

schváliť návrh na vyradenie majetku podľa návrhu na uznesenie. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.17. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

9. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2017 

       15:38 hod. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh správy o výsledku 

inventarizácie majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2017, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková - v Ústrednej inventarizačnej komisii a komisii finančnej a majetkovej 

zo dňa 12.02.2018, odporúča MsZ zobrať správu o výsledku inventarizácie mesta k 31.12.2017 

na vedomie. 

Poslankyňa Kozlová - všetkým sa chcem poďakovať, ktorí sa podieľali na vypracovaní tejto 

správy.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.3. – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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10. Schválenie mimoriadneho členského príspevku pre MAS Sľubica, o.z. 15:42 hod. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh schválenia mimoriadneho 

členského príspevku pre MAS Sľubicu, o.z., ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková - komisia MsZ finančná a majetková zo dňa 12.2.2018, odporúča MsZ 

schváliť úhrady mimoriadneho členského príspevku pre MAS Sľubica a odporučila pripraviť 

na schválenie MsZ aj rozpočtové opatrenia, keďže predmetné mimoriadne členské nebolo 

predmetom rozpočtu 2018.  

Poslankyňa Derdáková– čo je cieľom MAS Sľubica,o.z.? 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – je to miestna akčná skupina, je pre lokálnu komunitu 

a hovoríme o obciach a mestách, ktoré sú združené v MAS Sľubica o.z. MAS-ka  bude  mať 

kompetenciu rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov pre členov danej MAS-ky, ak 

získa nenávratný finančný príspevok (cyklotrasy alebo vybavenie učebne v školách). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.18. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úhradu 

mimoriadneho členského príspevku pre MAS Sľubica, o. z. vo výške 737,00 EUR  

na spolufinancovanie projektu a 260,00 EUR na prípadné neoprávnené výdavky v rámci výzvy). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.19. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úhradu 

mimoriadneho príspevku pre MAS Sľubica, o. z. vo výške 2 000,00 EUR na zabezpečenie 

finančných prostriedkov pre chod kancelárie MAS SĽUBICA, o.z..) 

11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3, č. 4, č. 5 – úprava rozpočtu  15:45 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh rozpočtových opatrení č.3, č.4,č.5, ktoré sú 

prílohou tejto zápisnice. 

  

11.1 Návrh rozpočtového opatrenia č.3 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.20. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

11.2 Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 
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proti       : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.21. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

11.3 Návrh rozpočtového opatrenia č. 5 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová,Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti       : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.22. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

12. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol   15: 48 hod. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka - predložila písomný návrh správy o výsledku kontrol, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Hojstrič – nie je to zvykom, aby starostovia alebo primátori využívali služobné 

motorové vozidlo na zastupiteľstvo KSK a komisie KSK. Myslím, že za ten čas šofér sedí vo 

vozidle nevyužitý. Koľkokrát využila pani primátorka na zasadnutia KSK a komisie KSK 

súkromné motorové vozidlo? 

Primátorka mesta – veľa rokovaní bolo pred zasadnutím zastupiteľstva KSK, ak som mala 

dohodnuté stretnutia s vedúcimi odborov KSK. Keď som odchádzala, po ceste je Okresný úrad 

a nie jedno, nie dve rozhodnutia som vybavila na počkanie. Šofér medzitým vybavoval veci, 

nakupoval, čo bolo treba. Je to verejná funkcia, veľmi veľa vecí sa vybavilo, bolo za tým kopec 

námahy. Je veľa služobných ciest a nie stále sa dá všetko vybaviť na jednej služobnej ceste. 

Myslím si, že za tieto 4 roky sa vybavilo dosť, tieto cesty, ktoré som absolvovala, boli prínosom 

pre naše mesto viac, ako sú náklady, spojené s použitím služobného auta a boli za účelom, aby 

som pre toto mesto získala čo najviac, čo sa aj podarilo. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.4. – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

13. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017  16: 06 hod. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka - predložila písomný návrh správy hlavného kontrolóra 

o kontrolnej činnosti za rok 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.5. – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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14. Doplnenie Plánu investícií na rok 2018     16: 09 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh doplnenia plánu investícií na rok 2018, ktorý 

je prílohou zápisnice. Ide hlavne o požiadavky občanov. Jednotlivé body okomentovala Ing. 

Anna Čupajová – stavebný úrad. 

Poslankyňa Derdáková – koľko budú stáť projektové dokumentácie a máme finančné 

prostriedky v rámci rozpočtu? 

Ing. Čupajová, stavebný úrad - na projekčné práce máme rozpočtovaných 40 000 EUR a do 

tejto čiastky by sme sa mali vmestiť.  

Poslanec Ontko – verím, že práce, ktoré sme schvaľovali skôr, majú hlbšiu prioritu ako tieto 

nové. Kanál pri ceste na Maurerovej ulici – je tam veľká jama, hrozí prepadnutie cesty. 

Ing. Čupajová, stavebný úrad – zabezpečovať sa to bude priebežne. 

Primátorka mesta – na aprílovom zastupiteľstve Vám predložíme plán opráv, výtlky a opravy 

ciest, niektoré úseky si vyžadujú celkovú úpravu. 

Poslankyňa Kozlová – je možnosť vybudovania parkovacích miest pri obchode Agro milk? Je 

tam dosť veľká trávnatá plocha, je možná likvidácia plôtikov okolo bytoviek?  

Pani primátorka – urobíme prieskum. 

Poslanec Hojstrič – problematika státia pri Agro Milku. Je možnosť zabezpečiť aj kolmé státie, 

taktiež aj za bytovkou „tisíckou“, aby sa urobili parkovacie miesta.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.23. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

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

v Krompachoch za rok 2017       16: 30 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh správy o vybavovaní sťažností a podnetov 

občanov, došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2017, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 10 – Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  

Kozlová, Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.6. – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb        16: 32 hod. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh všeobecného záväzného 

nariadenia č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová, Barbuš. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.7. – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

17. Doplnok č. 23 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

Informácia          16: 34 hod. 

Primátorka mesta – predložila informáciu o písomnom návrhu doplnku č. 23 

k Organizačnému poriadku v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice – rozšírenie 

pracovných miest v komunitnom centre na počet 3. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.8. – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

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

mesta Krompachy         16: 35 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh informácie o konaní dobrovoľnej zbierky pre 

ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Výťažok z dobrovoľnej zbierky z ponuky „primátorského punču“ počas Vianočných trhov 

2017 je určený na zlepšenie materiálno - technickej vybavenosti Základnej umeleckej  školy 

v Krompachoch. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/C.9. – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

19. Schválenie vedúcich kontrolných skupín DHZ Krompachy   16: 38 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh schválenia vedúcich kontrolných skupín DHZ 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 8 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, 

Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol: Ontko, Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.24. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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20. Zmena sídla spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o.   16: 40 hod. 

Ing. Vladimír Sajdák, riaditeľ Mestských lesov Krompachy s.r.o. – predložil písomný 

návrh zmeny sídla spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Uznesením č. 36/C.8 zo dňa 13. decembra 2017 MsZ schválilo zmenu sídla a kancelárskych 

priestorov spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o., a to do nebytových priestorov na ulici 

Maurerovej č. 29 v Krompachoch. Znenie tohto uznesenia však nie je dostatočné na zápis 

nového sídla spoločnosti do obchodného registra. Pre tento úkon je potrebné schváliť uznesenie. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Barbuš, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.25. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

21.1. Dohoda o urovnaní  a uzavretie súdneho zmieru so spoločnosťou SEZ Krompachy 

a.s. Stiahnuté z rokovania – schválený predložený poslanecký návrh v úvode zasadania. 

 

21.2. Informácia o príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

Malá kompostáreň KROMPACHY      16: 42 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh informácie o príprave žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku Malá kompostáreň Krompachy, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. Žiadosť o dotáciu budeme predkladať v apríli. 

Poslankyňa Derdáková – v zásade nemá nič proti tomu, aby sme sa zapojili do tejto výzvy, 

ale následne ju budeme musieť asi prevádzkovať, preto sa chce opýtať, či nie je lacnejšie odpad 

voziť do Spišskej Novej Vsi? 

Primátorka mesta – prevádzkovať kompostáreň bude firma Ekover. Kompostáreň bude 

v areáli zberného dvora. Také mesto ako Krompachy, by malo mať svoje kompostovisko. Je to 

kompostáreň do 100 ton, bude slúžiť len na biologický odpad z verejného priestranstva.    

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/E.1. – viď pripojené pri zápisnici (súhlasí). 

21.3. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 

           16: 50 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na schválenie predloženia žiadostí 

o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu, ktorý je súčasťou prílohy tejto zápisnice. 

Máme dva objekty zateplenie Materskej školy na Hlavnej ul.3 v Krompachoch a zateplenie 

objektu požiarnej zbrojnice na Maurerovej ulici v Krompachoch. 



16 

 

21.3.1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej výzvy 

Environmentálneho fondu na činnosť L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov za účelom realizácie projektu „Zateplenie Materskej školy na Hlavnej ul. 

3 v Krompachoch“ 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.26. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

21.3.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 10000,00 € 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.26. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

21.3.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.26. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

21.4. Schválenie zahraničných ciest primátorke mesta Krompachy v roku 2018  

16:50 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na schválenie zahraničných služobných ciest 

primátorke mesta Krompachy do krajín partnerských miest, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Uviedla, že teraz máme pozvanie z partnerského mesta Rýmařov od starostu Ing. Petra Kloudu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za   : 9 – Dzimková, Stana, Zahuranec, Mičeková, Hojstrič, Derdáková,  Kozlová, 

Šmidová, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti       : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 39/B.27. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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22. Diskusia          16: 57 hod. 

Poslanec Hojstrič - asi pred 2 týždňami som s pani riaditeľkou Gymnázia PaedDr. Dudičovou 

navštívil pani primátorku. Ako isto viete, KSK na budúci školský rok 2019 určil  jednu triedu 

4-ročného gymnázia a Okresný úrad Košice odporučil jednu triedu 8-ročného gymnázia. 

Poprosil som pani primátorku mesta o zorganizovanie stretnutia s riaditeľkami ZŠ Krompachy, 

ZŠ Slovinky a predstaviteľov stredných škôl v našom meste. Gymnázium v Krompachoch má 

za sebou 6 desaťročí a myslím si, že k tomuto mestu patrí to gymnázium. Základné školy 

a gymnázium nie sú súperi, mali by kooperovať stredné školy. Bolo by mi veľmi ľúto, ak by do 

budúcna sa vytratilo z mapy stredných škôl v Košickom kraji Gymnázium Krompachy. Myslím 

si, že vychovalo nie malé množstvo kvalitných študentov. 

Primátorka mesta – stretnutie s riaditeľkami ZŠ Krompachy, ZŠ Slovinky a aj 

s predstaviteľmi dvoch stredných škôl nášho mesta sa uskutočnilo. Darmo sme na nich 

apelovali, ich stanovisko je - pre tie deti, ktoré budú mať záujem, vypíšeme prihlášky. 

Rozhodnutie je na rodičoch a rodičia spolu s deťmi to musia zvážiť. Určite 8 ročné gymnázium 

má vyššiu kvalitu a úroveň. Nevieme k tomuto rozhodnutiu nikoho prinútiť.  

Poslanec Hojstrič - končí lyžiarska sezóna, všetci, ktorí navštevujú lyžiarske stredisko Plejsy 

vidíme, ako z roka na rok „chradnú“, doslova im zvoní umieračik. Už to nie je to stredisko, 

ktoré bolo pred niekoľkými rokmi. Chcem sa informovať, či komunikujeme s majiteľom tohto 

lyžiarskeho strediska? 

Primátorka mesta – kvôli lyžiarskemu stredisku Plejsy už niekoľko rokov bijem na poplach. 

Viedli sme spolu s konateľom spoločnosti veľmi vážne rozhovory. Jeho návrh je taký, aby 

mesto Krompachy odkúpilo lyžiarske stredisko Plejsy. Nakoľko cenu nepovedal, neviem sa 

k tomuto vyjadriť. Nemajú dostatok finančných prostriedkov ani na spojazdnenie lanovky, 

ktorá je už zastaraná. S tými percentami, ktoré máme my ako mesto, sa nedá nič vyjednať. 

Mesto v akciovke vlastní 5%. 

Poslankyňa Mičeková – bola som na inventúre v Dennom centre seniorov, prvýkrát som tam 

bola pred 40 rokmi, myslím si, že tam zastal čas. Chcem sa opýtať, či sa budú sťahovať do 

priestorov požiarnej zbrojnice. Ak nie, je tam potrebná nejaká modernizácia. Sú tam staré stoly, 

stoličky, sedí sa tam veľmi nepohodlne pre starších ľudí, ktorí Denné centrum seniorov 

využívajú. 

Primátorka mesta - nemôžem s tým súhlasiť, že tam zastal čas. Keď som nastúpila do funkcie, 

Klub dôchodcov bol mokrý, studený a bola tam strašná zima. Vymenili sme tam okná za  

plastové, vymenili staré gamatky za nové, je zrenovovaná kuchyňa, opravili sme strechu, urobili 

sme všetko čo bolo možné v rámci rozpočtu. Taktiež aj vonku v lete sme im zakúpili hojdačku, 

nové stoly.  

Poslankyňa Šmidová – chcela by som sa poďakovať vedeniu mesta a aj Ing. J. Znancovi za 

prípravu a realizovanie klziska počas jarných prázdnin. Mrzí ma, že aj napriek tomu bola veľmi 

nízka účasť detí. 

Poslankyňa Derdáková – prvýkrát po rekonštrukcii v Dome kultúry som bola na predstavenie 

Rysavá jalovica. Máme veľmi pekný, dôstojný, kultúrny stánok. Chcem sa veľmi pekne 

poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Ďalej sa chcem opýtať, sú v poriadku zdravotné 

obvody, vysporiadali sa zdravotné karty detí? 

Primátorka mesta – mesto nemá kompetencie sa k zdravotným obvodom vôbec vyjadrovať. 

KSK prerozdelil detské karty podľa abecedy tak, že časť detí bola pri lekárke v Margecanoch 

a časť detí v Spišskom Hrušove. Rodičia sa obracali o pomoc u mňa, aj na komisii sociálnej, 

bolo to Kocúrkovo, preto sme sa do toho vložili. Stretla som sa s pracovníkmi KSK - odbor 

sociálny, prerozdelili detské karty tak, aby krompašské deti ošetrovali lekárky v Krompachoch.   

Poslankyňa Derdáková – materské škôlky, ako to vyzerá s obsadenosťou? 
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Primátorka mesta – máme celkovo dobré pokrytie materských škôl. V tomto období sa budú 

podávať prihlášky do materských škôl.  

Poslankyňa Derdáková – je firma Brakel v HPP? 

Primátorka mesta – zmluva platí, predložili nám projekt na prepojenie montážnej haly spolu 

s výrobnou halou, projekt im bol vrátený na prepracovanie. S pánom Ing. Centekom som 

rozprávala, druhý aprílový týždeň by mali nastúpiť do HPP. 

Poslankyňa Derdáková – v akom štádiu je príprava zásad - výdavky na reprezentačné a zásad 

-  nakladanie s finančnými prostriedkami mesta?  

Primátorka mesta – na smernici pracujeme, zaznamenávame každú návštevu, aby bolo všetko 

transparentné. 

Poslankyňa Kozlová- nebola doručená výpoveď na prípravu balíčkov zo ZŠ Zemanská? 

Chcela by som poprosiť všetkých vážených prítomných, aby sme si v závere rokovania uctili 

minútou ticha pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martinky 

Kušnírovej. Taktiež pozývam, aby sme sa zúčastnili zapálenia sviečok  po ukončení rokovania 

pri pamätnej tabuli 17. novembra v parku.  

Zástupca primátorky -  vieme, že bola schválená dotácia 0,45EUR na 1 obedový balíček. 

Bolo stretnutie s pani riaditeľkou ZŠ Zemanskej a vedúcou školskej jedálne a do dnešného dňa 

nám nevie povedať, koľko sú režijné náklady na 1 obedový balíček. 

Primátorka mesta – dostali sme výpoveď zo ZŠ Zemanskej na prípravu obedových balíčkov 

a od 1. apríla vypisujeme súťaž na prípravu balíčkov. 

Zástupca primátorky -  Krompašský spravodajca – testovanie piatakov, nadpis článku, „že 

dopadlo pomerne dobre“, keď sme podpriemerní na Slovensku a napísať, že sme dopadli 

celkom dobre, nech si každý urobí svoj názor na to. 

Zástupca primátorky -  zistil som, že naša komisia na ochranu verejného záujmu - odkedy 

existuje, nemá vypracovaný štatút, ani rokovací poriadok.  

23. Záver.  

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 39. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. Zaželala všetkým príjemné prežitie 

Veľkonočných sviatkov. 

 

V Krompachoch  6. marca 2018 

Zapísala : Mgr. Jozefína ŠIMOŇÁKOVÁ   

 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ             primátorka mesta       

      

 

 

 

 

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

    Mgr. Marta MIČEKOVÁ, poslankyňa MsZ 

    Ing. Ján ZAHURANEC,poslanec MsZ 


