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ZÁPISNICA 
zo 41. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa  

25. apríla 2018  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch. 
 

 

1. Otvorenie         13:07 hod.   

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 41. zasadania mestského 

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

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 10 poslancov mestského 

zastupiteľstva, svoju neúčasť ospravedlnili poslanci Vladimír Puchala a Igor Jendruch.  

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Derdáková navrhla doplniť v programe v bode 18: Voľba predsedu finančnej 

a majetkovej komisie pri MsZ v Krompachoch, taktiež doplniť v programe v bode 20. Rôzne - 

Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností MsZ 

v Krompachoch. 

Poslanec Stana navrhol doplniť v programe v bode 20. Rôzne - Prezentácia mesta Krompachy 

na novom vydaní mapy Volovských vrchov. 

Za takto upravený program rokovania boli všetci 10 prítomní poslanci MsZ. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Interpelácie poslancov MsZ 

5. Majetkové návrhy  

6. Zmena sídla spoločnosti BHMK s.r.o.  

7. Správa o výsledku kontroly  

8. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy za rok 2017 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu záverečného účtu 

mesta Krompachy za rok 2017  

10. Záverečný účet mesta Krompachy a rozpočtové hospodárenie za rok 2017  

11. Zmena rozpočtu mesta č. 1/2018 rozpočtovými opatreniami č. 10 a č. 11  

12. Rozpočtové opatrenia č. 12 a č. 13/2018  

13. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018  

14. Správa o plnení akčného plánu k 25. 4. 2018 

15. Zámer spracovania aktualizácie Komunitného plánu do roku 2020 

16. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2018 

17. Návrh opráv miestnych komunikácií na rok 2018  

18. Vzdanie sa funkcie predsedu komisie pri MsZ 

19. Návrh na voľbu člena ZPOZ  

20. Rôzne 

21. Diskusia 

22. Záver    

 



2 

 

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

   

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

overovateľov Oľgu DZIMKOVÚ a Ing. Evu DERDÁKOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie       13:11 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda PaedDr. Slávku 

ŠMIDOVÚ, Ing. Ľuboša ONTKA a Bc. Matúša STANU.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Barbuš, Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ       13:12 hod. 

5. Majetkové návrhy  

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

tejto zápisnice a  jednotlivé návrhy uviedla, okomentovala. 

 

5.1. Majetkový návrh - Odkúpenie rodinného domu na ulici Stará Maša v Krompachoch 

od vlastníkov Ondreja Soľáka s manželkou 

 

Zástupca primátorky mesta – p. Soľak nám oznámil, že dnes 25.4.2018 rodinný dom predal. 

Majetkový návrh – stiahnutý z bodu rokovania. 

 

5.2. Majetkový návrh – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového 

priestoru č. 120 v Dome kultúry v Krompachoch 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Barbuš, Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.1. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.3. Majetkový návrh – Späťvzatie nefinančného vkladu mesta Krompachy (pozemky) do 

spoločnosti SKI Plejsy a.s. 

Poslanec Hojstrič – zaujímalo by ma, či táto ponuka prišla poštou alebo osobne, bol pán 

konateľ spoločnosti za pani primátorkou, akú má víziu, čo je za touto ponukou? Je to dosť 

podstatná vec pre krompašanov. 

Primátorka mesta – p. konateľ Házz ma navštívil niekoľkokrát, neohlásil sa, ja som práve 

v tom čase mala dôležité rokovanie a tento list zanechal na sekretariáte. Keď sme mali 
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naposledy valné zhromaždenie, dozvedela som sa, že uvažujú ponúknuť na odpredaj mestu 

lyžiarske stredisko, navrhla som im aby nám pripravili ponuku, bolo to asi pred rokom. 

Poslankyňa Derdáková – jedná vec je vrátenie pozemkov, druhá vec je odkúpenie areálu. Ak 

by sme  my poslanci odsúhlasili, že chceme tie pozemky späť, ale keď sme ich my tam vložili 

do spoločnosti, nie sú oni majetkom Ski Plejsy a.s.? Vrátili by nám ich tak ako je uvedené v liste 

bezodplatne? Je to viazané aj na kúpu areálu?  

Primátorka mesta – poznáte lyžiarsky areál? Ja som bola veľmi prekvapená, bola som 

presvedčená, že všetky pozemky sú mestské , ktoré boli vložené. Poradila som sa s viacerými 

právnikmi asi pre šiestimi alebo siedmymi rodmi akým spôsobom tie pozemky vrátiť späť pod 

mesto. Nepeňažný vklad sa nedá získať späť z akciovky. Tá najlukratívnejšia časť zjazdovky 

nie je vo vlastníctve akciovky podľa predloženej mapy.  

Erika Balážová, vedúca odd. MaRR – mali by sme sa zamyslieť prečo spoločnosť Ski Plejsy 

a.s. nám tieto pozemky ponúka. My nemáme definíciu vôbec toho, či tá spoločnosť ide do 

likvidácie alebo či nechce iba nás, aby sme tam boli akcionárom. Nevieme zámer, prečo nám 

to núkajú, práve preto je dôležité o tom rokovať so spoločnosťou Ski Plejsy a.s.. 

Primátorka mesta – v areáli Plejsy je veľmi málo pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve inej 

právnickej osoby ako sú Ski Plejsy a.s.. Iné pozemky má vo vlastníctve Slovenský pozemkový 

fond. 

Poslanec Zahuranec – zaskočilo ma to, keď som si pozrel snímku z katastrálnej mapy, nie sú 

to až tak nezaujímavé pozemky. Je potrebné zistiť dôvod, prečo nám tie pozemky ponúkajú, 

myslím si, že je za tým nejaká stratégia. 

Hlavná kontrolórka mesta Ing. Tomašová – pozemky, zariadenia. Čo ďalej 

s prevádzkovaním? Je potrebné pre mesto zakúpiť zariadenia – aké sú staré, v akom stave? Čo 

by s ním robilo? Aj keby sa vysporiadali pozemky, neviem či mesto by bolo schopné to 

prevádzkovať. V dnešnej dobe sú vybudované lyžiarske strediska na úplne inej úrovni. 

Samozrejme nebolo by dobré, že by éra Plejsov – lyžiarskeho strediska zanikla. Ak by aj 

zakúpila zariadenia, mal by o nich nový prevádzkovateľ záujem. Aká je vízia? Je potrebné 

jednať, rokovať.  

Primátorka mesta – zastupujem mesto a občanov nášho mesta, budem rokovať so 

spoločnosťou Ski Plejsy a.s., budem žiadať konateľa spoločnosti o predloženie cenovej ponuky. 

Poslanec Ontko – máme tento krok preverený po právnej stránke? 

Primátorka mesta – akýkoľvek krok z tejto strany musí byť podložený zmluvou. Každá 

zmluva prechádza právnou analýzou a musí byť odsúhlasená poslancami. 

Zástupca primátorka mesta Barbuš – jedna vec sú zariadenia, druhá vec sú poveternostné 

podmienky, táto nadmorská výška nie je priaznivá pre lyžiarske stredisko. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Barbuš, Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/D.1. – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

5.4 Majetkový návrh – Zámer predaja časti pozemku na Trangusovej ulici  

v Krompachoch 

Poslanec Hojstrič - komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia  a ochrany prírody  
neodporúča odpredaj časti pozemku  parc. č. C KN 1137 v k. ú. Krompachy pretože v Územnom 

pláne mesta Krompachy je predmetný pozemok vedený ako miestna komunikácia a on 

k svojmu domu má prístupovú komunikáciu. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za         : 0   
zdržal sa : 2 – Kozlová, Zahuranec 

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

MsZ prijalo uznesenie č. 41/F.1. – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

5.5 Majetkový návrh – Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších 

nehnuteľností č. 9/2013/NZ zo dňa 28. 06. 2013 – Futbalový klub POKROK SEZ 

 

Primátorka mesta - FK Pokrok SEZ Krompachy  získal  prostredníctvom Slovenského  

futbalového  zväzu  dotáciu vo výške 25 tis. €. Keďže v súčasnosti je uzatvorená nájomná 

zmluva len na prenájom samotných šatní a tribúny, je zámer prenajať jednotlivé parcely, ktoré 

sú vo vlastníctve mesta futbalovému klubu na dlhodobý prenájom a to na 20 rokov. Predmetom 

projektu má byť rozšírenie plochy a zatrávnenie tréningového ihriska, vybudovanie 

automatického zavlažovacieho systému tréningového ihriska a hlavnej hracej plochy. V rámci 

dotácie sa zrealizuje aj inštalácia plastových sedadiel na hlavnej tribúne. 

Poslankyňa Derdáková – 1. Pomôže to, ak prenajmeme pozemky tie, ktorých sme my 

vlastníkom aby futbalový klub tam mohol realizovať investičku? 

2. Bude to zhodnotenie našich pozemkov. Ako to bude s vlastníctvom tých zhodnotených 

pozemkov, ktorých sme my vlastníci? 

3. Nájomné 1 EUR je v súlade so zásadami mesta? 

Primátorka mesta – dávame im do nájmu len tie pozemky, ktorých sme vlastníkom, zhodnotí 

sa tým aj náš majetok.  

Hlavná kontrolórka mesta Mária Tomašová – je to v rozpore so zásadami hospodárenia  

s majetkom mesta, je to nehospodárne pre mesto. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za         : 8 - Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Barbuš, Hojstrič, Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 2 – Mičeková, Derdáková 

proti    : 0 
MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.2. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 41/B.2. nepodpísala. 

Uznesenie nepodpísané z dôvodu nesplnenia podmienok v zásadách o hospodárení s majetkom 

mesta, dodatok č. 2. 

 

5.6 Majetkový návrh - Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

a realizácie stavebných prác k stavbe „Rekonštrukcia Gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia Nemocnica Krompachy“. 

 

Primátorka mesta - Nemocnica Krompachy spol. s.r.o. listom zo dňa 18.4.2018 požiadala 

mesto Krompachy ako vlastníka nehnuteľností tvoriacich areál nemocnice o súhlas k realizácii 

prác na stavbe „Rekonštrukcia Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnica 

Krompachy“. Realizácia projektu je navrhovaná v budove gyn.-pôr. oddelenia.  

Hlavná kontrolórka mesta Mária Tomašová – pôjde o veľké stavebné úpravy na našich 

nehnuteľnostiach, ako to bude so zaradením do majetku? 

Erika Balážová, ved. oddd. MaRR – konzultovali sme to s p. audítorkou, teraz máme 

uznesenie len aby sa uchádzali o projekt, v prípade ak budú úspešní v projekte, opätovne bude 

vypracovaný dodatok ku zmluve, ktorý bude schválený na MsZ. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.3. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.7. Majetkový návrh – 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 

 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková - komisia finančná a majetková odporučila MsZ schváliť 

podmienky obchodnej verejnej súťaže tak, ako je to uvedené v návrhu na uznesenie.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.4. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.8 Majetkový návrh – predaj pozemkov na Sadovej ulici v Krompachoch Ing. Lukášovi 

Baginovi, Sadová 12, 053 42 Krompachy 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za        : 9 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Derdáková,           

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Barbuš  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.5. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.9 Majetkový návrh - Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu - elektromobil 

 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková - finančná a majetková komisia odporúča MsZ súhlasiť  

s podaním žiadosti na nákup elektromobilu prostredníctvom vyhlásenej výzvy 

Environmentálneho fondu SR. 

5.9.1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej výzvy 

Environmentálneho fondu na činnosť J:  Elektromobilita za účelom realizácie projektu 

„Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania 

elektromobilu v meste Krompachy“ 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.6. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

5.9.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 5%  

z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 1.500,00 € 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.7. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

5.9.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.8. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.10 Majetkový návrh - Schválenie finančnej spoluúčasti pre projekt: „Malá kompostáreň 

KROMPACHY“ 

 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková - finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť 

finančnú spoluúčasť na projekt: "Malá kompostáreň KROMPACHY". 

5.10.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Malá 

kompostáreň KROMPACHY“ v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP 

prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.9. – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.10.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 20.146,43 € 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.10.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.11. Majetkový návrh – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového 

priestoru v prístavbe Domu kultúry v Krompachoch 

 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková - komisia finančná a majetková odporučila MsZ schváliť 

podmienky obchodnej verejnej súťaže tak, ako je to uvedené v návrhu na uznesenie.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.12 Majetkový návrh - Predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a spôsob zabezpečenia úveru 

pre Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správcu bytového domu na Lorencovej ul.  

č. 12, Krompachy a založenie zmluvy o stavebnom sporení. 

 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková – finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť 

predloženie žiadosti o úver, jeho zabezpečenie a založenie zmluvy o stavebnom sporení podľa 

návrhu na uznesenie. 

Poslankyňa Dzimková – sú informovaní naši obyvatelia nájomných bytov, ktorí bývajú na 

ulici Lorencova 12 o navýšení do fondu opráv? 

Erika Balážová, ved. odd. MaRR – obyvatelia nájomných bytov dostanú zmenu zálohového 

predpisu a budú informovaní o tom pracovníčkou MsÚ. 

5.12.1. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebol poslanec Zahuranec a poslankyňa Kozlová. 

 

5.12.2. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebol poslanec Zahuranec a poslankyňa Kozlová. 

 

5.12.3. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebol poslanec Zahuranec a poslankyňa Kozlová. 

 

5.12.4. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebol poslanec Zahuranec a poslankyňa Kozlová. 

 

5.12.5. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

Do miestnosti vstúpil poslanec Zahuranec. V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

 

5.12.6. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

 

 

5.12.7. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

 

5.12.8. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje) 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

 

5.13 Majetkový návrh – zámer prenájmu časti nebytového priestoru v bytovom dome na 

ul. SNP 1 v Krompachoch 

  

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková – finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť 

prenájom nebytových priestorov na ul. SNP 1 v Krompachoch na zriadenie predajne 

zdravotníckych potrieb za podmienky, že všetky potrebné stavebné úpravy si budú financovať 

sami bez odpočtu z nájmu.  

Hlavná kontrolórka mesta Mária Tomašová – ako to bude so započítaním, nakoľko pôjde 

o nie malé úpravy a tým aj náklady. Budú s realizovaním úprav súhlasiť ostatní vlastníci? 

Bytovka je novo zateplená, nedôjde k narušeniu? 

  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 1 - Mičeková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

 

6. Zmena sídla spoločnosti BHMK s.r.o.      14:32 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh zmeny sídla spoločnosti BHMK s.r.o.,  ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. Spoločnosť BHMK s.r.o. nás požiadala o schválenie zmeny sídla. 

Spoločnosť zmenila sídlo na Maurerova 56/51 v Krompachoch – budova Ekover s.r.o. 

Schválenie tejto zmeny je nutné v súvislosti s faktom, že spoločnosť musela deklarovať 

nájomnú zmluvu ku sídlu pre zápis do Zoznamu správcov bytových domov.  

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zmenu sídla spoločnosti Bytové 

hospodárstvo mesta Krompachy. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

V miestnosti nebola poslankyňa Kozlová. 

 

7. Správa o výsledku kontroly       14:33 hod.  

 

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

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Do budúcna by som chcela upozorniť na to, ak sa budú 

schvaľovať investičné akcie (prípadne iné nejaké väčšie úpravy), v názve projektu nemôže byť 

všetko zahrnuté, ale potom je potrebné pred schvaľovaním informovať mestské zastupiteľstvo, 

čo v rámci tohto projektu sa bude realizovať, aby nedošlo k žiadnym nedorozumeniam.  

Poslankyňa Derdáková – nespochybňujem výsledky kontroly ani verejného obstarávania, ale 

som presvedčená o tom, že nehovorím len za seba, ale aj za kolegov, ak by sme na začiatku boli 

vedeli, že to bude stáť 65 tisíc EUR bez DPH oprava dlažby – spevnená plocha pred obchodným 

domom Pokrok, určite by som nezodvihla ruku, nič to nemení na fakte,  že 1 strom vrátane 

kvetináča ako celku nás stál 960 EUR a deklaruje sa 12 stromov, ja som ich dnes osobne 

narátala len 8. Kde sú ďalšie stromy? 

Primátorka mesta – čo sa týka stromov, kontrolu stromov robil p. Hinďoš, je veľmi dôsledný 

v týchto veciach, neverím, že by mu niečo uniklo. 65 tisíc EUR za zámkovú dlažbu, nejednalo 

sa len o zámkovú dlažbu ale najdrahšie boli obrubníky a schody, ktoré sú s ružového trvácneho 

betónu. Urobilo sa druhé námestie. Použili sa podobné materiály ako pre budovou MsÚ. Bolo 

to po zvážení projektanta a záhradného architekta, ktorý pripravoval celý areál, tak to bolo 

navrhnuté. Súťažou sa dosť znížila aj cena za dodané práce.  

Poslanec Hojstrič – súhlasím a nespochybňujem výsledky kontroly, len úprava spevnených 

plôch podľa mňa nie sú kvetináče, možno by sme vtedy za  to nezahlasovali, možno sme si to 

ani nevšimli. Viacej občanom je tŕňom v oku kvetináč za 960 EUR. Nie je ich tam 12, ale je 

ich tam 10. Dúfam, že tie kvetináče veľmi dlho vydržia, mrzí ma tá vysoká čiastka za kvetináč 

so stromčekom. Údajne 2 kvetináče sú na Ekoveri. 

Primátorka mesta – bolo zrealizované verejné obstarávanie, bol stavebný dozor. Pri verejnom 

obstarávaní oproti projektovej dokumentácii ako bolo schválené sme zišli o 30% s cenou dole. 

Boli bežne vystavené rozpočty na základe vysúťaženého návrhu, rozpočty boli odkontrolované 

stavebným dozorom, vedúcim výstavby a následne prebehla platba. Možno je potrebné sa 

tomto projektu venovať podrobnejšie, rozobrať na komisií výstavby, komisiu netreba zvolávať 

na poslednú chvíľu tesne pred MsZ, môže byť aj 2x alebo 3x. Stav stromčekov dám preveriť p. 

Hinďošom.  

Zástupca primátorky mesta – my sme neobstarávali stromy, my sme obstarávali zákazku, 

ktorej súčasťou boli aj stromy. Je rozdiel kupovať strom a objednávať zákazku.  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/C. 1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 
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8. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2017  14:55 hod. 

 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková – predložila písomný návrh správy o hospodárení škôl 

a školských zariadení za rok 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/C. 2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Krompachy 

za rok 2017          15:10 hod. 

 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka - predložila písomný návrh stanoviska hlavného 

kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2017, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/C. 3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

10. Návrh záverečného účtu mesta Krompachy a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 

         15:14 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh záverečného účtu mesta Krompachy 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017,  ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

10.1. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Kozlová 

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B. 23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

10.2. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B. 24 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 
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10.3. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B. 25 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

10.4. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 2 – Derdáková, Zahuranec 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B. 26 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

11. Návrh zmeny rozpočtu č. 1 na základe rozpočtového opatrenia č. 10, 11  15:18 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh zmeny rozpočtu č. 1 na základe rozpočtových 

opatrení č. 10 a 11,  ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10 – zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a výdavkov v čiastke 

100.000,- EUR – školské stravovanie - originálne kompetencie. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B. 27 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 
Rozpočtové opatrenie č. 11 – zmena rozpočtu na základe schváleného poslaneckého návrhu 

Ing. Lívie Kozlovej – Dohoda so spoločnosťou SEZ a.s. o uzavretí súdneho zmieru vo výške 

84.713,14 EUR  

 

Poslankyňa Derdáková – jedná sa o RO č. 11, je to veľmi správne, že pani primátorka 

uznesenie nepodpísala, neboli splnené podmienky podľa zásad o finančnom hospodárení. 

Rovnako si myslím, že schválené uznesenie, tak ako ho mám pred sebou, predišiel krok 

finančného krytia. V zásadách máme uvedené , že ak sa predloží návrh musí byť aj finančné 

krytie. Dohoda bola schválená a finančné krytie v rozpočte nie je. Pozorne som si prečítala 

zápisnicu z minulého MsZ, kde pani primátorka konštatuje „ naša právna kancelária sa vyjadrila 

k tomuto návrhu tak ako sa vyjadrila“ a ak si to prečíta nezainteresovaný človek tak pani 

primátorka má absolútnu pravdu, keď nás oboznámila so stanoviskom právnej kancelárie. 

Veľmi zaujímavé je to stanovisko v závere zápisnice, kde pán doktor Puchalla hovorí, že 

podpisom tejto dohody budú urovnané aj pohľadávky, ktoré sú sporné (480 tisíc EUR) a my 
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šmahom ruky, pani primátorka to dva roky predkladala a snažila sa nám to vysvetliť a my nie 

že gól do vlastnej brány si dáme, ale sme dynamitom otvorenú bránu odstrelili. Absolútne sa 

nestotožňujem s tým, aby sme dnes schválili toto uznesenie, treba dať dohodu do poriadku, aby 

bola právne čistá, pretože my sa vzdávame nároku. Mám návrh dajme podnet na prokuratúru, 

na prešetrenie týchto našich uznesení, či skutočne sú v poriadku a potom môžeme schváliť toto 

uznesenie. Myslím si, že tento náš postup nie je správny.  
Primátorka mesta – na základe podpísanej dohody prebehol súdny zmier, čiže súdny zmier je 

ukončený. Nechcem sa opätovne vracať k SEZu. Nepodpisovalo sa mi to ľahko, v HPP máme 

investora. Rok 2019 sa blíži a my v tomto HPP potrebujeme zamestnať 120 ľudí. Myslím si,  

že treba pozerať dopredu a vytvoriť čo najlepšie podmienky aby sme mohli v tomto našom 

nešťastnom HPP konečne začali s výrobou tak, aby ľudia v Krompachoch mali pocit, že mesto 

pre nich niečo urobilo. Lebo urobili sme, ale necítia to, čo je dopad na ich peňaženky a na ich 

živobytie.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za        : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Barbuš, Hojstrič, Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 2 – Mičeková, Derdáková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.28 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

 

12. Návrh rozpočtového opatrenia č. 12 a č. 13 – úprava rozpočtu    15:30 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 12 a č. 13 – úprava 

rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke       

5.100,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Údržba budov v správe mesta 

(Program 14, Podprogramu 14.1., Prvok 14.1.2. – výdavky spojené s činnosťou MsÚ), na 

položku § 50 i, j – plat, odvody, ostatné (Program 14, Podprogramu 14.2., Prvok 

14.2.1.všeobecná pracovná oblasť) 
 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B. 29 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

Rozpočtové opatrenie č. 13  – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov a príjmových 

finančných operácií v čiastke 30.247,54 EUR – zapojenie zostatku účelovo určených cudzích 

finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku do rozpočtu mesta na základe schváleného 

záverečného účtu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 41/B. 30 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

13. Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018. 15:33 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Krompachy 

pre rok 2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Dotácie by mali byť naozaj poskytnuté na účel. 

Malo by sa brať do úvahy, či dotácie, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch, boli účelné. Nepáči 

sa mi, ak z našej dotácie má byť zaplatená faktúra za elektriku za rok 2016. Každá organizácia 

potrebuje peniaze, sú to verejné finančné prostriedky. 

Poslanec Hojstrič – súhlasím s pani primátorkou, moja otázka je, či všetci žiadatelia splnili 

kritéria, ktoré máme vo VZN? 

Erika Balážová, ved. odd.MaRR – na predloženie dokladov som vyzývala len veľké kluby. 

Nebol čas ani priestor, boli dôležitejšie úlohy. Napriek tomu na čerpanie dotácie musia byť 

splnené všetky podmienky a musia doložiť doteraz nepredložené doklady. 

Poslankyňa Derdáková – konštatovala, že nedodržiavame nariadenie o dotáciách, ktoré je 

platné od roku 2017. Materiál, ktorý sme dostali pred dnešným rokovaním o vyúčtovaní dotácií 

za minulý rok, jednoznačne poukazuje na to, že v lehote do 31.12. prísl. kalendárneho roka iba 

jeden subjekt splnil podmienky a vyúčtovanie predložil so všetkými náležitosťami. Tí, ktorí tak 

neurobili, nesplnili podmienky VZN a podľa môjho názoru 4 roky nemajú nárok na dotáciu. 

Podľa platného VZN, žiadosti o poskytnutie dotácie prerokujú všetky komisie a dajú svoje 

stanoviská. MsZ sa oboznámi so stanoviskom komisií a rozhodne. Toto ustanovenie VZN 

nebolo splnené, a to sa nebudem vyjadrovať, či dotácie sú využívané na verejnoprospešný účel 

alebo verejno-prospešnú službu. Podľa môjho názoru, dnes tento bod nemôže byť prerokovaný. 

Ospravedlňujem sa kolegovi poslancovi, Igorovi, ale neviem či je právne v poriadku, ak 

o dotáciu žiada s.r.o., ktorej väčšinovým spoločníkom je poslanec. Možno to je v poriadku, 

neviem. Na túto skutočnosť som poukazovala ešte v období, keď som pracovala na MsÚ.  

Poslankyňa Kozlová – poslanecký návrh – Návrh na rozdelenie dotácie. 
 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za             : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Mičeková, Hojstrič, Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Derdáková  

Nehlasoval Barbuš.  
  

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za             : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Mičeková, Hojstrič, Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Derdáková  

Nehlasoval Barbuš.  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B. 31 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) rozdelenie dotácií 

z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018 podľa predloženého poslaneckého návrhu Ing. Lívie 

Kozlovej. K poskytnutiu dotácie a k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 

za rok 2018 môže dôjsť až po doplnení nepredložených dokladov podľa správy o vyúčtovaní 

dotácií za rok 2017 v súlade so zmluvou a VZN č. 9/2016. 

 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 41/B.31 nepodpísala. 
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Uznesenie nepodpísané z dôvodu nesplnenia podmienok § 8 ods. 4 – Použitie a účtovanie 

dotácie VZN č. 9/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Krompachy.  

 

14. Správa o plnení Akčného plánu mesta Krompachy k 25.04.2018  15:55 hod.  

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh správy o plnení Akčného plánu mesta 

Krompachy k 25.4.2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

15. Zámer aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 2010 – 

2018 (2020).          15:57 hod.  

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh, zámer aktualizácie Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Krompachy 2010 – 2018 (2020), ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

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

vedomie predložený zámer aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy 

2010 – 2018 do roku 2020 a odporúča ho schváliť.  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.32 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

16. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení za rok 2018  16:00 hod. 

 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková – predložila písomný návrh úpravy rozpočtov škôl 

a školských zariadení za rok 2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Šmidová -  komisia školstva, mládeže, kultúry a športu odporúča predložený 

návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2018 schváliť.  
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Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.33 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

17. Návrh opráv miestnych komunikáciíí na rok 2018    16:02 hod. 

 

Ing. Ondáš, ved. odd. VŽPaTS - mesto každoročne vynakladá prostriedky na opravy 

a rekonštrukcie ciest.  V tomto roku boli vybrané lokality, kde ešte neboli realizované opravy 

a rekonštrukcie, alebo cesty sú v takom stave, že oprava jednotlivých dier by sa minula 

účinku a je účinnejšie i efektívnejšie urobiť celky. Návrh opráv miestnych komunikácií 

podľa príloh uvedených v návrhu. Na opravu ciest a výtlkov je žalostne málo vyčlenených 

peňazí.  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.34 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

18. Vzdanie sa funkcie predsedníčky komisie pri MsZ v Krompachoch. 16:06 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková – dňa 23.4.2018 som doručila na MsÚ aj pre MsZ oznámenie o tom, 

že ku dňu 23.4.2018 sa vzdávam funkcie predsedu finančnej a majetkovej komisie z osobných 

dôvodov. Myslím si, že aj dnešné MsZ jasne poukázalo na niektoré skutočnosti, čo ma vlastne 

k tomu viedlo.  

Zástupca primátorky mesta Barbuš – toto volebné obdobie je zaujímavé, že poslanec sa vzdá 

predsedu komisie, druhý poslanec hodí menovací dekrét, že on nebude v komisii kde sa 

vypracúvajú základné dokumenty pre MsZ, je to štatút, rokovací poriadok. Ďalší poslanec 

povie, že nebude predsedom inventarizačnej komisie. Sú to zaujímavé veci a ja Vám citujem 

Zákon o obecnom zriadení: „poslanec obecného zastupiteľstva má okrem povinností 

zúčastňovať sa zasadnutia obecného zastupiteľstva, taktiež povinnosť zúčastniť sa zasadnutí, 

tých orgánov obecného zastupiteľstva, do ktorých bol zvolený“. 

 



17 

 

Poslankyňa Derdáková – som v dvoch komisiách, som členkou komisie na ochranu verejného 

záujmu a pre vybavovanie sťažností a okrem toho som doteraz bola aj predsedníčkou ústrednej 

inventarizačnej komisie.    

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

za        : 4 – Mičeková, Dzimková, Šmidová, Stana 

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

proti      : 2 – Hojstrič, Zahuranec 

Návrh neprešiel.  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/E.1– viď pripojené pri zápisnici (neodvoláva) 

 

19. Voľba predsedu finančnej a majetkovej komisie    16:11 hod. 

Zástupca primátorky mesta Barbuš – keďže predsedníčka finančnej a majetkovej komisie 

nebola odvolaná, tento bod programu je bezpredmetný.  

 

20. Návrh na voľbu člena ZPOZ        16:12 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na voľbu člena ZPOZ – Mgr. Luciu Ďorková 

a Marka Micherdu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí) 

 

21. Rôzne          16:14 hod. 

21.1 Informácia komisie na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností MsZ 

v Krompachoch  

Poslankyňa Derdáková – informujem kolegov poslancov, že zasadnutie komisie na ochranu 

verejného záujmu a vybavovania sťažnosti sme mali dňa 24.4.2018, kde sme prešli všetky 

obálky, oznámenia o majetkových pomerov funkcionárov a teda poslancov MsZ. Všetci 12 

poslanci a pani primátorka predložili oznámenia v stanovenej lehote. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

21.2 Prezentácia mesta Krompachy na novom vydaní mapy Volovských vrchov. 

           16:16 hod. 
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Poslanec Stana – komisia kultúry a mládeže bola oslovená p. Bodnárikom, aby sme sa zapojili 

ako mesto do zviditeľnenia  propagácie miest a obcí na Slovensku. Harmanec vydáva novú 

mapu Volovských vrchov, do ktorej z časti patrí aj mesto Krompachy. Na zadnej strany mapy 

Volovských vrchov - bude to viac menej ako reklama  - bude mesto Krompachy, za malú úplatu. 

Úplata predstavuje čiastku od 300 do 500 EUR. Táto mapa sa bude predávať po celom 

Slovensku aj v zahraničí, ide o zviditeľnenie nášho mesta.  

Zástupca primátorky mesta Barbuš – mali sme rokovanie s p. Bednárikom spolu s turistami, 

značkármi, ktorí značkujú chodníky. Sú tam podmienky, neviem či je to pre nás výhodné, 

zvýraznenie mesta nebolo až také adekvátne. Ich podmienkou bolo aj zakúpenie väčší počet 

týchto máp. Sme členmi OOCR Spišská Nová Ves spolupracujeme v rámci okresu a máme 

odtiaľ vlastne skoro tie isté mapy. 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková – stále sa zúčastňujem rokovania OOCR v Spišskej Novej 

Vsi, ktorej sme členmi, rozprávala som s pani riaditeľkou. Tie mapy, ktoré vydáva OOCR sú 

podstatne detailnejšie a krajšie spracované ako tie, čo nám boli ponúknuté. Bezprostredne sa 

dotýkajú nášho blízkeho okolia.    

Hlavná kontrolórka Mária Tomašová – bola by OOCR nápomocná a mohla by nám kúpu 

týchto máp uhradiť? 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková – je to v štádiu rozpracovania, nie sme len my sami členmi 

OOCR. Pani riaditeľka nebola proti tomu, aby sa nejakým spôsobom kompenzoval výdavok, 

ktorý by bol na tlač týchto máp. Je to prípustné, ale nemôže o tom rozhodnúť sama. 

 

Poslanec Stana – poslanecký návrh – MsZ v Krompachoch berie na vedomie informáciu 

o novovytvorených mapách Volovských vrchov. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ boli: 

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

Zahuranec, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

23.Diskusia          16:35 hod. 

Primátorka mesta – informácia od pána Hinďoša 10 kvetináčov je pre obchodným domom 

Pokrok a 2 kvetináče sú pri vodopáde. 

Poslankyňa Kozlová – aký je tlak vody na Turistickej a Sadovej ulici? Dokedy budú prebiehať 

stavebné práce na ihrisku na Lorencovej ulici? 

Ing. Ondáš – dnes 25.4.2018 sme osadili nový tlakový spínač na ulici Sadovej, ktorý navýši 

tlak vody asi o 1 atmosféru, taktiež aj odvzdušňovač. Po kontrole bol tlak o vstupe 3 atmosféry. 

Na ulici Lorencovej príde zajtra 26.4.2018 dodávka riečneho štrku namiesto piesku, ktorá je 

odporúčaná dopadová plocha na ihriskách. 

Poslanec Zahuranec – stav čistenia ciest a chodníkov od posypového materiálu? 

Ing. Ondáš – niektoré ulici sme čistili ručne, auto Ladog má poruchu na nasávaní. Priebežne 

čistíme všetky ulice a chodníky.  

Primátorka mesta -  auto Ladog bolo v meste asi 2 krát, odsávanie bolo zlé, možno viacej 

ostalo na ceste, ako sa vyčistilo. Minulý týždeň sme boli na stretnutí s riaditeľom spoločnosti 

Ekover a.s. p. Ing. Perháčom, odovzdali sme mu zoznam ulíc na čistenie, sľúbil, že auto Ladog 

opraví. Momentálne nemáme toľko aktivačných pracovníkov, ako sme mali po iné roky, 
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jednoducho, nie je záujem zo strany dlhodobo nezamestnaných pracovať. Niekedy sme mali na 

tieto práce 100 až 120 ľudí, teraz ich máme 50. Sú to občania, ktorí u nás nepracovali a majú 

problém zobrať do ruky lopaty, hrable, metly. V prvom rade sa čistí okolo stojísk. Prosím pekne 

všetkých občanov, aby sa zapájali do upratovania svojho okolia.   

Poslankyňa Derdáková – k čisteniu ulíc – prechádzalo zametacie auto a na druhý deň 

aktivační pracovníci kamienky nazametali naspäť. V dome smútku má Kristus pán odpadnuté 

nohy, prosím o nápravu. Taktiež, aby to bolo dôstojnejšie, obetný stôl je už veľmi starý  

a škaredý, bolo by dobre ho vymeniť.  Hrobové miesta – cintorínsky poplatok dať do poriadku, 

zmluvy z roku 2010 a roku 2011, napr. dodatkami. Zabezpečiť odpadkové koše smerom 

k Tescu, posledný je pri pošte. Tabule pred bývalým BHMK potrebné je aktualizovať ich, alebo 

zvesiť preč. Zabezpečiť nový trhový poriadok na trhovisku, natrieť pultíky na trhovisku, sú 

hrdzavé.  

Poslankyňa Dzimková – oslovili ma obyvatelia bytového domu na Námestí slobody, že im 

chýba domový poriadok, vo vchode je zápach - asi z kanalizácie a prístupové schody z oboch 

strán vstupu do bytového domu sú zničené. 

Poslanec Hojstrič – bude zrkadlo pri výjazde zo Štúrovej ulice? 

Primátorka mesta – zrkadlo na Štúrovej ulici je súčasťou projektu prechody a dopravná 

bezpečnosť, ak sa začnú realizovať prechody bude osadené zrkadlo. 

Primátorka mesta – srdečne pozvala panie poslankyne a pánov poslancoch na blížiace sa akcie 

mesta Krompachy: 

 

 30. 4. 2018 o 19:45 hod. odomknutie fontány a stavanie mája 

 1. 5. 2018 ľudová veselica chata Čarda 

 9. 5. 2018 pietny akt – 73. výročie ukončenia II. svetovej vojny 

 13. 5. 2018 Deň matiek v Dome kultúry v Krompachoch  

 25. 5. 2018 FS Čarnica 60. výročie založenia v Dome kultury v Krompachoch 
 2. 6. 2018 Deň detí – areál Hotel Plejsy 

Primátorka mesta – informácia - schválený projekt Hincovce – triediaca linka 

Primátorka mesta – mesto Krompachy každoročne pripravuje už 9. ročník Festival tanca.  

 

24. Záver.          17:13 hod. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 41. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

 

 

V Krompachoch  25. apríla 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 : 

    Oľga  DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ 

    Ing. Eva DERDÁKOVÁ,  poslankyňa MsZ 


