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ZÁPISNICA 
zo 42. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa  

21. mája 2018  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch. 
 

 

1. Otvorenie         15:05 hod.   

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 42. zasadania mestského 

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

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 8 poslancov mestského zastupiteľstva, 

svoju neúčasť ospravedlnili poslanci: Mgr. Marta Mičeková, MUDr. Marián Hojstrič, Vladimír 

Puchala a Igor Jendruch.  

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.   

Za program rokovania boli všetci 8 prítomní poslanci MsZ. 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Interpelácie poslancov MsZ 

5. Zrušenie uznesení č. 39/B.6 zo dňa 6.3.2018 a č. 39/B.7 zo dňa 6.3.2018 

6. Schválenie doplnku č. 5 k Zásadám o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 

Krompachy 

7. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností 
č. 9/2013/NZ – Futbalový klub Pokrok SEZ Krompachy  

8. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018 

9. Rozpočtové opatrenie č. 14 

10. Schválenie finančnej spoluúčasti pre projekt „Vybudovanie stojísk na umiestnenie 

zberných nádob na zmesový komunálny odpad “ v meste Krompachy 

11. Návrh na udelenie Ceny mesta pri príležitosti 50. výročia vzniku Základnej školy 

Maurerova 14, Krompachy 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice    15:07 hod. 

   

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

overovateľov Oľgu DZIMKOVÚ a Ing. Ľuboša ONTKA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie       15:08 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Ing. Líviu 

KOZLOVÚ, Ing. Evu DEDRDÁKOVÚ a Ing. Jána ZAHURANCA.  
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Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ       15:09 hod. 

  

5. Zrušenie uznesení č. 39/B.6 zo dňa 6.3.2018 a č. 39/B.7 zo dňa 6.3.2018 15:09 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh zrušenia uznesení č. 39/B.6 zo 

dňa 6.3.2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh zrušenia uznesení č. 39/B.7 zo 

dňa 6.3.2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 41/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

6.Schválenie doplnku č. 5 k Zásadám o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 

Krompachy          15:10 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh schválenia doplnku č. 5 k Zásadám 

o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Tento bod  vyplynul z rokovania na predchádzajúcom 40. MsZ. Predkladáme Vám návrh na 

úpravu zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Krompachy – nájom majetku mesta. 

Poslankyňa Derdáková – ja som iniciovala tu zmenu na predchádzajúcom MsZ. Chcem 

požiadať p. Ing. Balážovú o vysvetlenie: v prípade nájomného vo výške 1 EUR ročne za celú 

výmeru, nie je prípustné aby nájomca pri skončení platnosti nájomnej zmluvy požadoval od 

mesta akékoľvek peňažné plnenie za technické zhodnotenie nehnuteľnosti? V prípade, čo ak 

my budeme potrebovať túto nehnuteľnosť, nájomca ju zhodnotí, nebude ju môcť užívať 

a nebude mať nárok ani na vrátenie technického zhodnotenia? 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia MaRR – konzultovala som to s audítorkou mesta, 

akou formou by sme to mali zakomponovať do zásad, dala nám takéto  odporúčanie, že je to 

záležitosť nájomcu a pre nás to bude ako nepeňažné plnenie; ak to príde náhodou späť do 

majetku mesta, bude to aj s technickým zhodnotením. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za            : 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec,  Derdáková, Barbuš, Kozlová  
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností 

č. 9/2013/NZ – Futbalový klub Pokrok SEZ Krompachy    15:15 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh doplnku č.2 k Zmluve o nájme nebytových 

priestorov a ďalších nehnuteľností č.9/2013/NZ – Futbalový klub Pokrok SEZ Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Každý športový klub, ktorý zhodnotí majetok mesta, mal by 

mať takúto výhodu - doplnenie nájomného za pozemky vo výške 1 eur/rok za celú výmeru. 

Pripomienka k zásadám bola správna. Finančná a majetková komisia odporúča MsZ potvrdiť 

Uznesenie č. 41/B.2 zo dňa 25.4.2018. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (potvrdzuje). 

 

8. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018  15:20 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta 

Krompachy pre rok 2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Opätovne Vám predkladáme a to 

z toho dôvodu, že všetky organizácie nezdokladovali žiadosti o dotácie v súlade so schváleným 

VZN. Na základe informácií od Ing. Balážovej , ktorá opätovne oslovila všetky organizácie, 

aby doplnili chýbajúce doklady, následne boli tieto doklady doplnené vo všetkých subjektoch. 

Poslankyňa Derdáková – ja by som rada opäť zdôraznila to, čo bolo na minulom 

zastupiteľstve, keď boli schválené dotácie - nie sú dodržané podmienky VZN, ktoré platí od 

roku 2017, ani čo sa týka zúčtovania dotácií, ani čo sa týka nových návrhov. Jednoznačne vo 

VZN máme, že nové návrhy prerokuje každá jedna komisia, na základe toho predloží návrh 

a následne sa tým zaoberá zastupiteľstvo. Aj MF SR podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

a dotáciách, dotácie vníma ako granty. Dotácia by mala byť zúčtovaná po vykonaní daného 

podujatia - grantu. Sú to granty a preto by to nemalo byť schválené ako anblok, ale každá 

žiadosť presne s dôvodmi a samostatne. Všetky podklady mali byť predložené spolu 

s vyúčtovaním, lebo súčasťou tohto vyúčtovania sú všetky doklady. To, že my sme opätovne 

vyzvali všetky organizácie o predloženie chýbajúcich dokladov, nesúhlasí s našim VZN. 

Z uvedeného dôvodu nebudem vôbec hlasovať o rozdelení dotácií pre rok 2018. 

Poslankyňa Kozlová – každá jedna komisia sa zaoberala týmto prerozdelením dotácií. Keďže 

nové VZN platí po niekoľkých rokoch prvý krát, niekedy by bolo vhodné prihliadnuť k tomu, 

ak došlo k náprave a dané organizácie si svoje povinnosti splnili aj keď s oneskorením. 

V prípade, ak dotácie neposkytneme daným klubom, bude to znamenať zánik športu 

v Krompachoch. Deti a mládež ostane bez možnosti toho, aby svoj voľný čas mohli vyplniť nie 

pri PC a tabletoch, ale niekedy treba urobiť aj ústupok.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za             : 6 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec,  Kozlová  

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 42/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (nepotvrdzuje). Návrh neprešiel. 

Nehlasoval zástupca primátorky mesta Barbuš a poslankyňa Derdáková. 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 14       15:28 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh rozpočtové opatrenie č. 14, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Vzhľadom na zníženie počtu ručných koscov je potrebné doplniť techniku pre 

plošné kosenie. Navrhujeme zakúpenie traktorovej kosačky zn. Stiga Estate 5102 H. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

10. Schválenie finančnej spoluúčasti pre projekt „Vybudovanie stojísk na umiestnenie 

zberných nádob na zmesový komunálny odpad “ v meste Krompachy 15:32 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh schválenie finančnej spoluúčasti pre projekt  

„Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v meste 

Krompachy“, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Práve prebieha výzva, predložíme žiadosť na 

vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob.  

 

1. predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 pre projekt  

s názvom „Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny 

odpad v meste Krompachy“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce a platným územným plánom obce: 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za            : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje)  

V miestnosti nebol poslanec Zahuranec.  

 

2. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 2 356,59  € t.j. min. 5%  

z celkových oprávnených výdavkov:  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za            : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Barbuš, Kozlová 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje)  

V miestnosti nebol poslanec Zahuranec.  

 

3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými: 
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Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

za            : 7 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana,  Derdáková, Barbuš, Kozlová,  

zdržal sa : 1 - Zahuranec 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje)  

 

11. Návrh na udelenie Ceny mesta pri príležitosti 50. výročia vzniku Základnej školy 

Maurerova 14, Krompachy        15:35 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na udelenie Ceny mesta pri príležitosti vzniku 

50. výročia Základnej školy, Maurerova 14, Krompachy - pánovi Eduardovi Hinďošovi in 

memoriam za pedagogickú činnosť a dlhoročné vedenie školy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Škoda, že táto cena sa mu neodovzdala skôr, keď ešte žil.   

Poslankyňa Kozlová – bol aj niekto iný navrhnutý na udelenie ceny mesta? 

Primátorka mesta – nebol žiaden iný návrh, len tento od poslankyne Mgr. Mičekovej.  

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

12. Rôzne          15:42 hod. 

 

Poslanecký návrh – poslankyne Kozlovej – vzdanie sa odmien poslancov za rokovanie 42. 

MsZ zo dňa 21. mája 2018. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 42/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

13. Diskusia           15:43 hod. 

 

Poslankyňa Šmidová - kto je správcom multifunkčného ihriska na Maurerovej ulici? Je veľmi 

znečistené. 

Primátorka mesta  – deti zdevastovali celé ihrisko, správu ihriska zabezpečuje p. Ing. Znanec. 

Prechádzam okolo dosť často a vidím ako sa to ničí. Naša mládež a naše deti. Roztrhnuté 

oplotenie, špina, odpadky, plastové fľaše pohodené. Objednali sme kontajner, potrebujeme 

nájsť nejakého správcu ihriska, ktorý sa o to bude starať. Veľa krát sme ihrisko dali upratať. 

Deti kopú do mantinelov, sadajú na tie mantinely, všetko je zničené a je veľmi špinavé. Budeme 

sa tým zaoberať s p. Ing. Znancom, skúsime prejsť rozpočet. 
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Poslankyňa Kozlová – ako pokračujú práce súvisiace s vodovodom na cintoríne? 

Primátorka mesta – v najbližších dňoch sa budú realizovať práce na vodovode cintorína.  

Poslankyňa Kozlová – na detských ihriskách na Lorencovej ulici a za Poštovou 5, je tam 

vybudované mestské ihrisko a niektorí obyvatelia bytoviek svojvoľne zamykajú hojdačky.   

Ing. Znanec – boli uzamknuté svojvoľne a neoprávnene, nikto nedal pokyn na uzamykanie, 

odstránili sme zámok, hojdačky sú znova otvorené. 

Poslankyňa Kozlová – kedy sa začne s realizáciou prestavby areálu medzi Hlavnou ulicou 

a Maurerovou ulicou a taktiež projekt Hlavná stred na vybudovanie parkovísk a detského 

ihriska? 

Primátorka mesta – čo sa týka areálu, začalo sa verejné obstarávanie (VO), nevieme kedy 

bude ukončené. Pokiaľ VO nebude ukončené a nebude odkontrolované na riadiacom orgáne, 

dovtedy nemôžme začať realizovať práce. Druhá vec, dali sme urobiť projektovú dokumentáciu 

na parkoviská stred, vrátili sme ju späť. Je to potrebné ju prepracovať.  

Zástupca primátorky mesta Barbuš – ja ešte k detskému ihrisku, možno vďaka tomu existuje 

ešte dnes to detské ihrisko, že sa zamyká, keď sa nebude zamykať, možno tu o chvíľu nebude. 

Na jednej strane nadávame na toho, kto to zamyká a na druhej strane máme vandalov, ktorí to 

ničia.  

Poslankyňa Derdáková – opakovane ma oslovili občania, tí ktorí cestujú vlakom a chodia na 

železničnú stanicu pešo smerom po Starej ceste ku železničnej stanici, kríky veľmi prečnievajú 

do cesty, aby sa bezpečnejšie dalo prejsť po chodníku.  

Primátorka mesta – kríky – ulica Stará cesta, je to záležitosť správy ciest, pokúsim sa to 

zabezpečiť, aby sa to odstránilo.  

Poslankyňa Derdáková – keď prechádzame z drogérie Teta po pravej strane trčia dva ostré 

konáre z borovice smerom do chodníka, môžu ublížiť nechtiac deťom alebo chodcom. 

Primátorka mesta – staré ostré konáre z borovice odstránime.  

Poslankyňa Derdáková – od mája 2018 platí novela zákona, čo sa týka zimnej údržby - 

chodníky, bude za to zodpovedné mesto, nebude to lacná záležitosť, či sa pripravujeme na to 

v rámci rozpočtu, aj čo sa týka personálu? 

Primátorka mesta – zimnú údržbu sme zabezpečovali na všetkých chodníkoch. Nebol chodník 

a cesta v meste, ktorú sme neupratovali. Predpokladám, že na budúci rok budeme počítať 

s rezervou, náklady idú stále hore. V Krompachoch či je nejaký chodník, ktorý sme nečistili. 

Širšie chodníky v meste čistí Ladok alebo Ekover a tie užšie chodníky, kde je problém, aby tam 

vošlo auto, čistia naši ľudia. Máme veľký problém zabezpečiť šikovných aktivačných 

pracovníkov.  

Ing. Ivančo –  od 25.5. 2018 máme nový Zákon o ochrane osobných údajov, z toho dôvodu 

Vám na emailové adresy zašleme video školenie a prístup na test. Po jeho  úspešnom zvládnutí 

systém vygeneruje osvedčenie.  

 

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

mesta Krompachy: 

 

 23. - 24. 5. 2018 sa zúčastnia pracovníci mesta Krompachy  –  Súťaž „Oskar bez bariér“, 

vypisuje ju ZMOS, prihlásili sme sa do tejto súťaže, dostali sme sa medzi finalistov  

 2. 6. 2018 Deň detí a Festival tanca – areál Plejsy 

 5.6 – 6. 6.2018 prijatie austrálskej spisovateľky Heather Morris, autorka knihy Tetovač 

z Auschitzu – autogramiáda a krst knihy  
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14. Záver.           16:08 hod. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 42. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

 

V Krompachoch  21. mája 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. Ľuboš ONTKO,  poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


