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ZÁPISNICA 
zo 44. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa  

20. júna 2018  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny       13:03 hod

      

 

1. Otvorenie          

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta otvoril rokovanie 44. zasadania mestského 

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

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 7 poslancov mestského zastupiteľstva, 

svoju neúčasť ospravedlnili poslanci PeadDr. Slávka Šmidová,  Vladimír Puchala, Igor 

Jendruch a MUDr. Marián Hojstrič. Nebol prítomný poslanec Ing. Ján Zahuranec.  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta predložil návrh programu dnešného 

rokovania. Navrhol doplniť v bode rôzne: 21.1 Informácia o výberovom konaní ZUŠ 

Krompachy, 21.2 Vzdanie sa členstva v komisii, 21. 3 Menovanie člena komisie.  

Za takýto upravený program rokovania boli všetci 7 prítomní poslanci MsZ. 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Interpelácie poslancov MsZ 

5. Majetkové návrhy 

6. Doplnenie plánu investičných akcií na rok 2018. 

7. Návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu v roku 2018 

8. Zmena rozpočtu č. 2 rozpočtovými opatreniami č. 15, č. 16, č. 17 

9. Rozpočtové opatrenie č. 18, č. 19 

10. Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 

2018 

12. Správa o výsledku kontroly 

13. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní na rok 

2018 

14. Návrh Doplnku č. 11 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Krompachy  

č. 1/2015  

15. Doplnok č. 24 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch - 

informácia 

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

2018 (2020) 

17. Schválenie nových projektových zámerov 

18. Informácia o predložených projektových žiadostiach  

19. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2017 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2018 
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20. Informácia o udelení Ceny primátorky mesta Krompachy pri príležitosti 50. výročia 

vzniku Základnej školy Maurerova 14, Krompachy  

21. Rôzne 

22. Diskusia 

23. Záver 

 

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

      

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta určil za zapisovateľku zápisnice Mgr. Jozefínu 

ŠIMOŇÁKOVÚ a za overovateľov zápisnice poslankyne Ing. Evu DERDÁKOVÚ a Ing. Líviu 

KOZLOVÚ.    

 

3. Voľba návrhovej komisie       13:12 hod. 

        

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta predložil návrh na zloženie návrhovej 

komisie: predseda Bc. Matúš STANA a členovia Oľga DZIMKOVÁ a Ing. Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných  7 poslancov  MsZ boli: 

za      : 7 – Dzimková, Ontko, Mičeková, Stana, Kozlová, Derdáková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí) 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ       13:14 hod.

   

Poslankyňa Mičeková – ako je to s firmou Brakel, kedy začne s výrobou?  

Ing. Balážová - vedúca oddelenia MaRR – firma Brakel, ktorá má uzatvorenú platnú nájomnú 

zmluvu nezačala s prevádzkou a výrobou, lebo došlo k tomu, že nejaká holandská spoločnosť 

odkúpila firmu Brakel s novým technologickým programom – strešné okná a niečo naviac. 

Akonáhle prebehnú administratívne úkony s preklopením spoločnosti Brakel do novej 

spoločnosti, začnú s prevádzkou a výrobou. Spoločnosť Brakel má záujem v hnedom 

priemyselnom parku o prepojenie hál, aj to je trochu spomalenie pre spustenie prevádzky. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta  – pracujú na tom, aby boli haly prepojené, 

prišli posudky, brzdí to celú situáciu.  

Ing. Čupajová, stavebný úrad -  spoločnosť Brakel požiadala o vydanie stavebného povolenia 

mesto Krompachy, ale keďže mesto Krompachy je vlastníkom tejto nehnuteľnosti, nemôže 

vydať stavebné povolenie.  Preto spoločnosť Brakel požiadal Okresný úrad Košice o určenie 

stavebného úradu, ktorý vykoná stavebné konanie. Majú k tomu pripravenú stavebnú 

dokumentáciu. 

Do miestnosti vstúpil poslanec Ing. Ján Zahuranec.  

 

5. Majetkové návrhy         13:17 hod.  

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

tejto zápisnice a  jednotlivé návrhy uviedla, okomentovala. 
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5.1 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 

Poslanec Stana – p. Legát posiela žiadosť o prenájom priestorov – autoškola. 

Ing. Balážová - vedúca oddelenia MaRR – p. Legát si  uplatnil žiadosť, ale nie žiadosť do 

súťaže. Podal len žiadosť o prenájom priestorov na prevádzku autoškoly, bolo mu odpovedané. 

 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.2 Majetkový návrh – Predaj pozemku pod garážou na Veternej ulici v Krompachoch  

Tadeášovi Čarnokému, bytom Cintorínska 936/1, 053 42 Krompachy 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.3 Majetkový návrh – zámer predaja časti pozemku na Banskej ulici v Krompachoch  

F. Marton 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta - František Marton listom zo dňa 25.5.2018 

požiadal o odkúpenie časti pozemku C KN 488 v požadovanej výmere cca 2.000 m2 so 

zámerom  rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť. Na uvedenom pozemku plánuje žiadateľ 

vytvoriť zariadenie pre spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a zlepšiť životné prostredie 

susedných domov a sídliska v blízkosti terajšej prevádzky žiadateľa, nakoľko dôjde k presunu 

terajšej prevádzky udiarne mäsových výrobkov. 

Komisia výstavby neodporúča schváliť zámer predaja pozemku,  lebo je v rozpore z územným 

plánom. 

Poslankyňa Derdáková -  sa opýtala, či p. Marton dostane stavebné povolenie, keď predloží 

všetky potrebné doklady.  

Ing. Čupajová, stavebný úrad - uviedla, že stavebné povolenie mu nebude vydané, pretože to 

nie je v súlade s územným plánom. Táto lokalita je určená na IBV. 

 

1. zámer predaja časti pozemku - parcela C KN 488, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 

4.719 m2 zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy v požadovanej výmere v zmysle  

štúdie resp. projektu. 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

za      : 5 – Ontko, Mičeková, Stana, Kozlová, Zahuranec 

zdržal sa : 1 - Dzimková 

proti      : 2 – Barbuš, Derdáková 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje)  

Ing. Čupajová – stavebný úrad – ak niekto ide odkúpiť takéto veľké územie, mal by predložiť 

nejakú štúdiu a podrobnejší popis činnosti, mali by sme presnejšie vedieť, čo tam bude.  
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2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

a)  priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej 

podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom minimálne však za cenu  

5,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností  

b)  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

minimálne však  5, 00 EUR/m2 s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností  

c) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa 

O každej forme spôsobu predaja sa hlasovalo samostatne a to: 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

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

proti      : 0 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje)  

Ani jeden z návrhov neprešiel.  

 

5.4 Majetkový návrh – zámer prenajať pozemok na ulici Veternej v Krompachoch pred 

rodinným domom vo vlastníctve Mareka Bovu 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - žiadaná časť pozemku sa nachádza na Veternej ulici 

v Krompachoch pred rodinným domom, ktorý je vo vlastníctve Mareka Bovu. Táto časť 

pozemku je v katastri nehnuteľností vedená ako zastavaná plocha resp. ostatná plocha. V teréne 

ide o plochu pri miestnej komunikácii, ktorá je t.č. využívaná na parkovanie motorových 

vozidiel susedov Mareka Bovu. Žiadateľ, Marek Bova, má zámer predmetnú časť pozemku 

udržiavať ako trávnatú plochu určenú pre zeleň a zamedziť parkovaniu cudzích automobilov 

pred rodinným domom žiadateľa.  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – komisia výstavby sa zaoberala touto 

požiadavkou, je to dosť problematické - časť pozemku je krajnica cesty, neviem či môžeme 

prenajímať časť komunikácie.  

Poslankyňa Derdáková – myslím si, že prenájom pozemku na dobu 5 rokov do výmery 5000 

m2 je v kompetencii pani primátorky a preto MsZ nemá dôvod sa tým zaoberať.  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta –  je to špecifická požiadavka, nemali sme ešte 

takúto a chceli sme poznať aj názor poslancov, ide o časť mestskej komunikácie.  

Poslanec Ontko – je to dosť úzka časť cesty - na jednej strane je plôtik a potom je kanál, rigol 

nie je po celej ulici, ale dole len pri kopci.  

Poslanec Zahuranec – súhlasím s kolegom Ing. Ontkom, je to úzka ulica, už teraz je tam 

problém obísť autá.  

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

za      : 0 
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zdržal sa : 6 – Dzimková, Ontko, Stana, Derdáková, Barbuš, Zahuranec 

proti      : 0 

V miestnosti nebola poslankyňa Mgr. Marta Mičeková. 

Nehlasovala poslankyňa Ing. Lívia Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/G.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje)  

Návrh neprešiel.  

 

5.5 Majetkový návrh – predaj bytu č. 17 v bytovom dome súp. č. 796 na Maurerovej ul.  

č. 23 v Krompachoch Márii Kaščákovej, bytom Hlavná č. 35, Krompachy.   

 

Poslankyňa Derdáková – z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov, keď schvaľujeme 

návrh na uznesenie kde je meno, priezvisko, bydlisko neporušujeme zákon? Máme  súhlas so 

spracovaním osobných údajov od žiadateľov? 

Vedúca oddelenia MaRR Ing. Balážová – v návrhu na uznesenie musí byť uvedené meno, 

priezvisko, bydlisko, inak to kataster neakceptuje. Zmluva sa taktiež zverejňuje.  

 

Do miestnosti vstúpila poslankyňa Mgr. Marta Mičeková.  

 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.6 Majetkový návrh – Predaj pozemku pod garážou na ul. J. Jesenského v Krompachoch  

Ivanovi Kotlarovi, bytom Lorencova 1097/7, 053 42 Krompachy 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - Ivan Kotlar listom zo dňa 25.05.2018 požiadal mesto 

Krompachy o odkúpenie pozemku zastavaného garážou, ktorého je vlastníkom za účelom 

majetkovo-právneho vysporiadania pozemku.  

 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.7 Majetkový návrh – zámer predaja časti pozemku na Trangusovej ulici 

v Krompachoch 

 

Poslankyňa Derdáková – vítam túto aktivitu a ponuku, taktiež isto aj občania nášho mesta 

určite. Chcem sa opýtať z hľadiska dopravy, sú v okolí rodinné domy a v blízkosti čerpacia 

stanica. Nevzniknú dopravné kolízie? 

Ing. Čupajová – stavebný úrad – je navrhovaný nový výjazd (odbočovací pruh) ako objekt 

predajne Lidlu prístup zásobovania je z cesty, od rodinných domov je stena a vpredu budú 

parkoviská. Zároveň pri tejto investičnej akcií, to čo sme mali my naplánované, chodník pre 

občanov Starej Maši aj toto bude súčasťou tohto riešenia.  

Poslanec Stana – kedy chcú začať s výstavbou a niekedy tam boli močiare – spodná voda? 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta –  sú to technické riešenia nie v našej 

kompetencií, oni presne vedia čo tam je, čo sa tam nachádza, robili už aj geologický prieskum.  
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1. zámer predaja pozemku C KN 1153/18, trvalé trávnaté porasty s výmerou 454 m2 odčleneného 

od pozemku - parcely C KN 1153/14, trvalé trávnaté porasty s výmerou 988 m2, zapísaného v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy na základe geometrického plánu č. 16/2018 zo dňa 21.05.2018 

vyhotoveného spol. HRDLIČKA-SLOVAKIA. 

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou:  

 

c) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa, nakoľko realizáciou investičného 

zámeru – výstavby obchodného priestoru –predajne potravín LIDL  dôjde k vylepšeniu 

občianskej vybavenosti pre občanov mesta Krompachy a širokého okolia – za cenu 

v znaleckom posudku minimálne však za cenu 5,00€/ m2 

 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

5.8 Majetkový návrh - Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový 

komunálny odpad v meste Krompachy 

 

Poslankyňa Derdáková – ak my chceme stojisko navyše,  nie je to neoprávnený výdavok , je 

to len nad rámec projektu. Pomenovanie neoprávnený výdavok je nesprávny.  

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  – v rámci výzvy, ktorá bola 

predložená, bol stanovený objem finančných prostriedkov, ktorý môže byť určený na 

vybudovanie stojísk. Úpravou rozpočtu na základe administratívnej kontroly posudzovania 

ŽoNFP bola výška povinnej spoluúčasti upravená na sumu 1 755,95 €. Z dôvodu zosúladenia 

požiadaviek z kontroly ŽoNFP predkladáme návrh na zrušenie pôvodne prijatých uznesení, 

týkajúcich sa vyššie uvedeného projektu a schválenie nového uznesenia s upravenou výškou 

dofinancovania projektu. 

Poslankyňa Derdáková – pri samotnom predložení žiadosti sme vedeli, že máme my 

požiadavku vyššiu ako je limit? Už na samotnom začiatku bolo jasné, že budú nie neoprávnené.  

Máme finančné prostriedky na spoluúčasť? 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia MaRR – v ďalšom bode  - rezervný fond.  

 

Uznesenie č. 42/C.3 zo dňa 21. mája 2018, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

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      : 8 – Dzimková, Ontko, Mičeková, Stana, Kozlová, Derdáková, Barbuš, Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší) 

Uznesenie č. 42/C.4 zo dňa 21. mája 2018, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

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

celkových oprávnených výdavkov. 
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Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší) 

Uznesenie č. 42/C.5 zo dňa 21. mája 2018, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (ruší) 

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

Krompachy“, 

 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 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 1 755,95 € t.j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

za      :  1 - Barbuš 

zdržal sa : 7 – Dzimková, Ontko, Mičeková, Stana, Kozlová, Derdáková, Zahuranec 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/G.3 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje) 

Návrh neprešiel. 

5.9 Majetkový návrh spolufinancovanie projektu - Vodozádržné opatrenie v 

urbanizovanej krajine Krompachy 

 

Poslankyňa Derdáková – priestor je dosť malý, vmestí sa to tam? 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – p. projektant sa nedá nikým ovplyvniť a je to tak 

správne ako máme vizualizáciu.  

Ing. Čupajová, stavebný úrad – pre dané územie bol vypracovaný výškopis, polohopis. 

Projektant vychádzal zo skutočnosti, ktorá sa nachádza v danom území.  

Poslankyňa Mičeková – „vodozádržné opatrenia“ iba za klubom, nie je potrebné v rámci 

protipovodňových opatrení aj niekde inde v meste? 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – toto územie bude potencionálne určite navštevované 

pre mladé mamičky, babičky s deťmi. Bude to oddychová zóna.  

„ Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine Krompachy “ 
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 predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 pre projekt s názvom 

„ Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine Krompachy “, pričom ciele projektu 

sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce 

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 6.470,55 € t.j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

Z prítomných  8 poslancov  MsZ boli: 

za      :  1 - Barbuš 

zdržal sa : 5 – Dzimková, Ontko, Mičeková, Stana, Zahuranec 

proti      : 2 - Kozlová, Derdáková  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/G.4 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje) 

Návrh neprešiel. 

 

6.  Doplnenie plánu investičných akcií na rok 2018    14:20 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková – máme finančné zdroje na tieto aktivity, ktoré sú uvedené v pláne 

investícií? Máme na to krytie? Nie je schválené čerpanie rezervného fondu. Na pracovnom 

stretnutí sme žiadali my poslanci o stručný popis jednotlivých položiek, žiaľ tento materiál to 

neobsahuje. Ja hlasovať nebudem. 

 

Do miestnosti vstúpil poslanec MUDr. Marián Hojstrič.   

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – STIAHOL tento bod z rokovania. 
 

7. Návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu v roku 2018   14:25 hod.  

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh použitia 

prostriedkov z rezervného fondu v roku 2018,  ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Poslankyňa Derdáková – rezervný fond slúži ako rezerva, už jeho samotný názov to hovorí. 

My máme tento rezervný fond rozdelený do posledného centu. 

Poslanecký návrh poslankyne Derdákovej – stiahnuť bod 7. Návrh použitia prostriedkov 

z rezervného fondu v roku 2018 z rokovania.  

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

 

Tento bod - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA. 
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8. Zmena rozpočtu č. 2 rozpočtovými opatreniami č. 15, č. 16, č. 17  14:27 hod. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh zmeny rozpočtu č.2 

rozpočtovými opatreniami č. 15, č. 16, č. 17, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia MaRR – nebude sa hlasovať za rozpočtové opatrenie č. 17 

– rezervný fond – stiahnutý bod z rokovania. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 15 

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 1 - Zahuranec 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

Rozpočtové opatrenie č. 16  

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 18, č. 19      14:30 hod. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh rozpočtových 

opatrení č. 18 a č. 19, ktorý sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 18 

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

Rozpočtové opatrenie č. 19 

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 
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10. Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017    14:32 hod.  

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomnú správu z auditu účtovnej 

závierky k 31.12.2017, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 

2018           14:34 hod.  

 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – predložila písomný Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2018, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – predkladá poslanecký návrh pri kontrole dotácií – všetky subjekty. 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Za poslanecký návrh boli všetci prítomní poslanci. 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) s doplnením 

poslaneckého návrhu Ing. Evy Derdákovej  pri kontrole dotácií – všetky subjekty.  

 

12. Správa o výsledku kontroly       14:36 hod. 

 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta  – predložila písomnú správu o výsledku kontroly, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 
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13. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní na rok 

2018       15:00 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh úpravy rozpočtov škôl 

a školských zariadení po dohodovacom konaní na rok 2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – chcem sa poďakovať za ZŠ Zemanská, som v Rade školy, za 

výmenu  podlahovej krytiny - bola v zúfalom zlom stave. Avizované je navyšovanie platov 

v školstve, školáci s tým nesúhlasia, máme navýšenie pre všetkých. Vieme rezervu využiť na 

niečo iné? 

Ing. Znanec, vedúci oddelenia ŠKaŠ – v tejto úprave rozpočtu sú zahrnuté aj úpravy rozpočtu 

od 1.9. 2018. 

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 

 

14. Návrh Doplnku č. 11 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Krompachy  

č. 1/2015           15:05 hod. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh Doplnku č. 11  

k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 1/2015, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa) 

 

15. Doplnok č. 24 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

informácia          15:07 hod. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh  Doplnku č. 24 

k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – informácia, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

 

Poslankyňa Derdáková – viem, že odišli dve pracovníčky MsÚ, namiesto nich budú  noví  

pracovníci, zastupuje niekto ich prácu, alebo šetríme mzdový fond? 
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Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – zatiaľ sa neprijímajú noví pracovníci, skumulovali sme 

funkcie a prácu rozdelili. Na oddelení výstavby nie je prijatý žiaden pracovník, je tam potrebný 

technik.  

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0   

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

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

2018 (2020)          15:14 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh zámeru aktualizácie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 2010 – 2018 (2020), ktorý je prílohou 

tejto zápisnice.  

 

Z prítomných  9 poslancov  MsZ boli: 

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

Zahuranec 

zdržal sa : 0 

proti      : 0   

MsZ prijalo uznesenie č. 44/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (predlžuje) 

 

 

17. Schválenie nových projektových zámerov     15:15 hod. 

 

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 

17.1 Detské jasle  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program plánuje v najbližších dňoch vyhlásiť výzvu na 

predkladanie projektových zámerov - výstavba/rekonštrukcia objektov určených pre detské 

jasle. Podľa neoficiálnych informácii bude výzva umožňovať spracovať projektový zámer na 

výstavbu objektu alebo rekonštrukciu objektu určeného pre detské jasle s kapacitou max. 20 

detí. Minimálna a maximálna výška podpory nie je podľa našich informácií stanovená. 

Z dôvodu, že samotná výzva je definovaná ako dvojkolová, v prvom kole mesto predkladá 

projektový zámer a až po jeho schválení má mesto ako žiadateľ o NFP možnosť podať samotnú 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok.  

17.2 Výstavba zariadenia na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

(tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z hĺbky pod povrchom zeme) v objekte Krytej 

plavárne  

Zámerom mesta je spracovať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom bude 

Výstavba zariadenia na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla (tepelné 

čerpadlo odoberajúce teplo z hĺbky pod povrchom zeme) v objekte Krytej plavárne. 

Implementáciou projektu a modernizáciou technológie krytej plavárne mesto dosiahne výrazné 

finančné úspory hlavne z dlhodobého hľadiska. 
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17.3 Zámerom projektu je modernizácia miestnej komunikácie – ul. SNP  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské 

zdroje plánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na dobudovanie 

základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie). 

 

Zámerom projektu je modernizácia miestnej komunikácie – ul. SNP (v rozsahu  od križovatky 

ulíc Maurerova, Stará cesta, SNP po výjazd  z MK ul. SNP na cestu II/547). Mesto má 

v súčasnej dobe spracovanú projektovú dokumentáciu na modernizáciu chodníka na ul. SNP 

a v spracovaní je projektová dokumentácia na modernizáciu miestnej komunikácie ul. SNP 

 

Poslankyňa Kozlová – Detské jasle - podľa neoficiálnych informácii, nevieme či budeme mať 

priestor na detské jasle alebo budovu, ktorá sa bude rekonštruovať. Až  po vyhlásení výzvy 

budeme vedieť ako ďalej. Na území mesta máme súkromné detské jasle Lišiačik, ktoré sú 

v nájme, preto by bolo možno vhodné otvoriť komunikáciu a dohodnúť stretnutie s nájomcom 

detských jaslí. Jasle v Krompachoch sú vítané zo strany mladých rodín, ja veľmi rada podporím 

tento návrh. 

Krytá plaváreň - je to zaujímavé, stálo by za zváženie, technológia by sa urobila cez projekt, či 

by nebolo vhodné urobiť celú rekonštrukciu plavárne, aj a keď z úverových prostriedkov mesta. 

Teraz sú veľmi výhodné úvery pre mestá a obce a podľa správy záverečného účtu mesta 

nemáme vysokú zadlženosť. V dome kultúru sa viac ako 20 rokov nerobilo nič, resp. menšie 

úpravy a teraz má divadlo a celý Dom kultúry svoju úroveň. Myslím si, že plaváreň by sa mala 

robiť komplexne.  

Poslankyňa Derdáková – Detské jasle – jedná vec je zrekonštruovať objekt, alebo postaviť 

novú budovu a druhá vec je prevádzka detských jaslí, aby to nedopadlo tak ako s komunitným 

centrom. Potrebujeme mať k tomu viac informácií. 

Krytá plaváreň – súhlasím s kolegyňou Kozlovou, vravela som to aj minulého roku pri 

rezervnom fonde, stanovme si nejaké priority, minulého roku to bol Dom kultúry a tohto roku 

urobme komplexne krytú plaváreň. A tie finančné prostriedky z rezervného fondu sa použijú 

na zmysluplnú ucelenú aktivitu. Chápem aj to, že čo chvíľa idú voľby, ale pozerajme aj do 

budúcna. 

Poslanec Stana -  Krytá plaváreň - osobne poznám technológiu plavárne, každoročne ide do 

plavárne dosť veľa peňazí aj keď nie je zisková, ale raz a navždy aj za cenu úveru by bolo 

možno vhodné investovať do krytej plavárne. Bol by som veľmi rád, ak by krytá plaváreň bola 

využívaná občanmi mesta celoročne. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – Detské jasle – prvý kontakt bol 

s prevádzkovateľom terajších jasličiek, návrh bol, aby CVČ sa presťahovalo do budovy  

M. Šprinca a detské jasle by boli v priestoroch CVČ. Teraz k voľbám – keď máme tankodrom, 

tak nejdeme robiť cesty, lebo idú voľby“?  

Krytá plaváreň – ja som tam pracoval, len je tam problém s návštevnosťou, my tam dávame 

státisíce eur a návštevnosť je 10 - 12 ľudí, ak pozrieme na evidenčné čísla áut - Levoča, Gelnica. 

Pre koho chceme robiť plaváreň? To sú obrovské peniaze na celoročnú prevádzku.  

Poslanec Stana -  Krytá plaváreň – mesto je prevádzkovateľom, malo by niečo urobiť, aby 

prilákalo návštevníkov. Nie je tam bufet, WC sú v zlom technickom stave.  Verím tomu, že ak 

sa raz zainvestuje, prilákame ľudí a nebudú navštevovať Tatralandiu, alebo Aquacity Poprad. 

Poslanec Hojstrič - Krytá plaváreň – sú mestá a obce, ktoré prevádzkujú plavárne a všetky sú 

v strate, sú to okresné mestá a trojnásobne väčšie mestá ako Krompachy. Potom - alebo ju 

zatvorme a nedávajme každý rok  do opráv drobné peniaze, ale si uvedomme, že my sme 

prevádzkovateľ. My poslanci sme tu od toho, alebo to urobme, zrekonštruujme ju, nikto nám 

nezaručí vysokú návštevnosť. Všetky kryté plavárne a zimné štadióny na Slovensku sú v strate. 
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Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta - Krytá plaváreň – bezplatný vstup - len pre deti 

zo športových klubov? Možno sú deti z takých rodín, ktoré nemajú na to, aby si zaplatili vstup. 

Vidím to nefér. Športové kluby dostali nie malé dotácie z mesta, tak nech sa zamyslia, 

bezplatný vstup – kto uhradí.  

Poslankyňa Kozlová - Krytá plaváreň – kto vlastne má v súčasnej dobe bezodplatný vstup do 

plavárne? 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia MaRR – ak má vstup bezodplatne nejaká iná organizácia - 

o tom my informovaní nie sme. Má to v prevádzke škola SEZ a oni si uzatvárajú zmluvy. 

Zadarmo vstup majú jedine kmeňový zamestnanci MsÚ, ani rodinný príslušníci, nikto viac, len 

na základe zamestnaneckej karty je umožnený vstup zdarma. Celoročná prevádzka nás len na 

energiách v letných mesiacoch stojí 30 000€.  

 

17.1 prípravu projektového zámeru v rámci plánovanej výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu zameranej na výstavbu/rekonštrukciu objektu 

detských jaslí 

Z prítomných 8 poslancov  MsZ boli: 

za   : 2 – Barbuš, Stana  

zdržal sa : 6 - Dzimková, Mičeková, Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Zahuranec 

proti      : 0  

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/G.5 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje) 

 

17.2 prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom vyhlásenej 

výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na výstavbu 

zariadenia na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v objekte 

Krytej plavárne 

Z prítomných 8 poslancov  MsZ boli: 

za   : 4 – Barbuš, Stana, Zahuranec, Mičeková 

zdržal sa : 4 - Dzimková, Kozlová, Derdáková, Hojstrič 

proti      : 0  

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 44/G.6 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje) 

 

Do miestnosti vstúpil poslanec Ing. Ľuboš Ontko.  

 

18. Informácia o predložených projektových žiadostiach    15:40 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh – Informácia o predložených 

projektových žiadostiach, spracované na podnet majetkovej a finančnej komisii, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová – ďakujem, za spracovanie tejto prehľadnej tabuľky. Okrem týchto 

projektov, ktoré sú v realizácií v tomto roku 2018, viem, že verejné obstarávanie a všetky 

náležitosti s tým spojené, má dosť zdĺhavý proces. Chcem sa opýtať, či je niektorý z týchto 

projektov reálny, či sa bude realizovať ešte v roku 2018?  

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – momentálne prebieha 

príprava podkladov k VO ku cyklistickému chodníku, pôjde to na kontrolu budúci týždeň, dalo 

by sa to stihnúť do konca roka. Areál – bola zaslaná dokumentácia na VO v 05/18, v priebehu 
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tohto týždňa by mal byť výsledok. Koniec realizácie je naplánovaný na 01/19 podľa 

predpokladu, že bude tak zmluva postavená. Neviem či stihneme do konca roka zrealizovať aj 

stavbu a na konci stavby realizovať zelené úpravy, čiže sadiť stromčeky a kvety, uvidíme podľa 

VO. MŠ Robotnícka – prebieha príprava podkladov na kontrolu. 

Poslankyňa Derdáková – mňa zaujali v projektových zámeroch dve veci – malá kompostáreň-  

– žiadosť nepodaná z dôvodu neúspešného VO – mám tomu rozumieť tak, že nikto sa 

neprihlásil? Alebo v čom bola neúspešnosť VO? 

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – VO k tomu projektu 

zabezpečovala externá firma s tým, že pri vyhodnocovaní v elektronickej aukcii prišlo 

k situácii, že do VO sa zapojila jedna firma a v rámci elektronickej aukcie musia byť minimálne 

dve.  

 

Z prítomných 9 poslancov  MsZ boli: 

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

Hojstrič, Ontko 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

19. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2017 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2018      15:46 hod. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh vyhodnotenia plánu 

opráv nebytových priestorov pre rok 2017 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 

2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Poslankyňa Kozlová – nebudem hlasovať, nakoľko je jednou zo spracovateľov týchto 

podkladov. 

 

Z prítomných 9 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) 

 

 

Poslankyňa Kozlová – nebudem hlasovať, nakoľko je jednou zo spracovateľov týchto 

podkladov. 

 

Z prítomných 9 poslancov  MsZ boli: 

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

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) 
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20. Informácia o udelení Ceny primátorky mesta Krompachy pri príležitosti 50. výročia 

vzniku Základnej školy Maurerova 14, Krompachy     15:50 hod. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomnú informáciu o udelení 

Ceny primátorky mesta Krompachy pri príležitosti 50. výročia vzniku Základnej školy 

Maurerova 14, Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 9 poslancov  MsZ boli: 

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

Kozlová 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) finančnú odmenu.  

 

Z prítomných 9 poslancov  MsZ boli: 

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

Kozlová 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie) udelenie 

ocenenia Ceny primátora mesta Krompachy pánovi Mgr. Františkovi Bekešovi.  

 

21. Rôzne       15:52 hod. 

 

21.1. Informácia o výberovom konaní ZUŠ Krompachy  

Riaditeľom ZUŠ Krompachy Dis. art. Jozef Salanci. 

 

21.2 Vzdanie sa členstva v komisie pri MsZ výstavby, územného plánu, životného 

prostredia a ochrany prírody Františka Kuraja  

 

Z prítomných 9 poslancov  MsZ boli: 

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

Kozlová 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva) 

 

21.3 Menovanie za člena komisie  výstavby, územného plánu, životného prostredia 

a ochrany prírody Ing. Vladimíra Sajdáka 

Z prítomných 9 poslancov  MsZ boli: 

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

Kozlová 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 44/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje)  
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22. Diskusia       16:00 hod. 

 

Poslankyňa Kozlová – oslovila ma obyvateľka mesta Krompachy, nie je tu konateľ firmy 

BHMK Krompachy, v akom stave je vyplatenie pozdĺžnosti bytových domov z BHMK, 

odpoveď v písomnej forme. Je možné nájsť zápisnice z valného zhromaždenia BHMK na 

internete?  

Prístupová cesta na Plejsy – bola som oslovená chatármi, ktorí tam majú svoje súkromné 

pozemky a chaty, niekto na príkaz znemožnil prístup – ako je panelová cesta, ktorá sa napája 

na lesnú zvážnicu, je tam asi 1- 1,5m zraz a nie je možné dostať sa ďalej. Je to neseriózne, 

nakoľko v súčasnej dobe prebieha rozsiahla rekonštrukcia zrubovej chaty a chatiek a je tam 

potrebné navážať materiál a vybavenie. Chcela by som informácie, kto dal príkaz na 

rozkopanie, prečo neboli informovaní chatári a do kedy bude takýto stav, kedy sa budú môcť 

dostať na svoje pozemky a chaty.  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – príkaz som vydal ja, v rámci proti 

povodňových opatrení, aby sme odvrátili ďalšie škody, tak sme to vybrali a naváža sa tam 

kameň, aby sa to spevnilo, a bohužiaľ to nie je prístupová cesta na Plejsy. Nikde v posporte tam 

nie je cesta. A páni chatári, nech sa dajú do hromady a nech si cestu udržiavajú. Je tam druhá 

cesta - ako je hotel. Pred hotelom má pozemky aj mesto. Stále tam bude urobené proti 

povodňové opatrenie, pretože nechceme, aby nám zaplavovalo stred mesta. Páni chatári musia 

spolupracovať a prispievať na údržbu tejto cesty, ak chcú, aby tam cesta bola. Po každej búrke 

je potrebné tú cestu a okolie čistiť. 

Poslankyňa Kozlová – myslím si, že chatári nebudú mať problém s tým, aby prispievali 

finančne na opravu cesty, alebo aj vlastnou prácou a pomocou. Je potrebné, aby sa spolu 

komunikovalo a viedla sa o tom diskusia. Nie je správne robiť zásahy bez povolenia, majú to 

v nájme mestské lesy.  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – keď ide o záchranu majetku a života, nám 

to zákon prikazuje, musíme niečo urobiť na odvrátenie situácie.  

Poslankyňa Kozlová – zase naopak - p. Džugan niekoľkokrát žiadal mesto o odkúpenie 

majetku a teraz má vážne ohrozený majetok. Prečo sa tam neprekopalo?  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – jednoducho sa upchal kanál. My proti 

prírode asi ťažko niečo urobíme. Nemáme vinníka kto je za to zodpovedný, že sa upchal kanál, 

spadlo veľké množstvo vody za krátky čas, to je príroda.  

Poslankyňa Kozlová – na prístupovej ceste bolo nevyhnutné to, aby sa znemožnilo priechodu, 

nebolo iné riešenie? 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – treba celé mesto všetko upraviť, každý 

nadáva, že mesto nič nerobí. Na ceste sa intenzívne pracuje, bude v takom stave, aby sa dalo 

prejsť k svojim pozemkom a chatám. 

Poslankyňa Derdáková – protipovodňové opatrenia, keď sme sa bránili tomu, aby niektoré 

časti pozemkov v meste sa predávali, tak bola z toho neskutočná vzbura, garáže pri škole na 

Maurerovej ulici bol tam potok, my sme tam dali rúru, zasypali, postavili garáže, ale keď príde 

100 ročná voda, bude problém, ona si svoju cestu nájde. Keď nezasiahneme do prírody, príroda 

nám to vráti.  

V akom stave je projektová dokumentácia rekonštrukcia chodníka Stará cesta? 

Chodník smerom ku klubu dôchodcov - sú rozsypané aj schody, treba byť opatrný vzhľadom  

k tomu, že je to pre dôchodcov. Neuvažuje sa presťahovať klub dôchodcov do priestorov 

hasičskej zbrojnice?  

Ing. Čupajová, stavebný úrad – rekonštrukcia chodníka Stará cesta – nie je zadaná táto 

projektová dokumentácia, neurobíme s danou lokalitou nič, lebo je tam problém s pozemkovým  

fondom.  
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Poslankyňa Derdáková – máme úsporu finančných prostriedkov na projektové dokumentácie? 

Ing. Čupajová, stavebný úrad – áno. 

Náčelník MsP Mgr. Kuna – urobí to mesto a pošleme páchateľovi faktúru.  

Ing. Ivančo, vedúci oddelenia OSaSV -  s p. Lonskou prebehla komunikácia ohľadom 

požiadavky vstupných dverí do budovy denného centra seniorov, nevedeli sme, aká bude 

prevádzka, ale je to odkonzultované a dohodnuté – ide sa do toho.  

Poslankyňa Mičeková – je mi ľúto, škola organizuje slávnostnú akadémiu oslavu 50. výročie 

založenia školy, žiaľ nedostala som pozvánku. Ja budem práve odcestovaná, ale som bola 

jediná, ktorá dala návrh na ocenenie.  

Poslankyňa Dzimková – chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pani primátorke, že som 

sa mohla v máji 2018 zúčastniť jednej krásnej akcie Oskár bez bariér. Kto stanuje na lúke na 

starom cintoríne?  

Náčelník MsP Mgr. Kuna – zdržiavajú sa tam neprispôsobivý občania, chodia tam pravidelne 

hliadky MsP, ale znova sa vrátia späť.  

Poslanec Stana – nesúhlasím s Vašim postojom, p. zástupca, ohľadne prístupovej cesty. Tá 

cesta je na území mesta, chatári prispievajú do turizmu, bolo potrebné s nimi nadviazať nejakú 

diskusiu alebo dialóg.   

Verejné osvetlenie na Hlavnej ulici pri MŠ – v akom je to štádiu, rieši sa to veľmi dlho. 

Ohrozuje zdravie detí a okoloidúcich občanov, sú úplne ohnuté. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – tie ohnuté lampy, vybavuje to p. Hinďoš, 

niekoľkokrát išli urgentné výzvy na opravu a reklamáciu. Nemôžme do toho zasahovať, lebo 

sme to dali do správy niekomu inému. Je to na nich.  

Poslankyňa Kozlová – veľmi často chodím okolo, ja to považujem za zdravie a životu 

ohrozujúce, pokiaľ sa niečo stane bude neskoro, nemáme na čo čakať, je potrebné to odstrániť. 

Poslanec Zahuranec – kde je traktor na kosenie?  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta  – kosí. 

Poslanec Hojstrič – žiadateľom žiadosti vodozádržné opatrenia môžu byť aj ZŠ, projekt končí 

30.7.2018, prosím o spoluprácu p. Ing Znanca, čas plynie. Cez víkend sa konajú dve športové 

podujatia, v sobotu 23.6.2018 na futbalovom ihrisku memoriál MUDr. Latkaniča 5. ročník, 

všetkých Vás pozývam na toto podujatie - prvýkrát s medzinárodnou účasťou, kde sa zúčastnia 

deti z družobného mesta Gaszowice. Pred niekoľkými týždňami sa zúčastnilo pár študentov 

z Gymnázia v meste Gaszowice. Na futbalovom turnaji, podujatie bolo veľmi dobre hodnotené. 

V nedeľu 24.6.2018 je 105. výročie FK Pokrok. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – zo všetkých našich škôl boli deti v meste 

Gaszowice a veľmi si to chválili.  

Poslankyňa Derdáková – most na Trangusovej ulici ako je MŠ, trčia neukončené rúry po 

pravej strane, prosím o odstránenie.  

Poslanec Ontko – členovia komisie na ochranu verejného záujmu sa informujú, ako to bude 

s cyklistickým chodníkom? Ako bude vyzerať projekt? Bude to časť cesty?  

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – na web stránke mesta je  

presne popísané spôsob ako bude realizovaná cyklotrasa.   

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – srdečne pozval panie poslankyne a pánov 

poslancoch v sobotu 23.6.2018 na 21. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení 

bryndzových halušiek v areály hotela Plejsy. 
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23.  Záver          16:42 hod. 

 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta - poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 

44. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončil.  

Najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 22. augusta 2018. 

 

 

V Krompachoch  20. júna 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 : 

Ing. Eva DERDÁKOVÁ 

Ing. Lívia KOZLOVÁ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


