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ZÁPISNICA 
zo 46. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

11. júla 2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

           15.05 hod. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 46.  zasadania mestského 

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

zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva. 

Ospravedlnení poslanci – Jendruch, Puchala. V miestnosti nebol – poslanec Hojstrič. 

 

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie.           

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu v roku 2018. 

6. Zmena rozpočtu č. 3 rozpočtovými opatreniami č. 20. 

7. Rozpočtové opatrenie č. 21. 

8. Doplnenie plánu investičných akcií. 

9. Schválenie nových projektových zámerov. 

10. Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projektoch. 

11. Rôzne. 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

 

Za predložený program rokovania boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.    15.09 hod. 

 

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Mgr. Luciu ĎORKOVÚ a za 

overovateľov zápisnice poslancov Bc. Matúša STANU a Ing. Jána ZAHURANCA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie.       15.11 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Mgr. Marta 

MIČEKOVÁ, členovia – Ing. Eva DERDÁKOVÁ a Ing. Lívia KOZLOVÁ. 

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ boli: 

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

Barbuš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/A.1 – viď pripojené k zápisnici (volí). 
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4. Interpelácie poslancov.        15.14 hod. 

 

S interpeláciou nevystúpil žiadny poslanec MsZ. 

 

5. Návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu v roku 2018.  15.15 hod. 

 

V miestnosti bol aj poslanec Hojstrič. 

Primátorka mesta predložila návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu v roku 2018, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnila, že bod programu bol aj na 44. MsZ, kde nebola prítomná a ak zabudla niečo doplniť, 

tak prítomný je aj Mgr. Klein a Ing. Balážová. Práve oni pracovali na materiáloch a v prípade 

potreby zodpovedajú otázky.  

 

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou 

v meste Krompachy:  

Primátorka mesta - finančná spoluúčasť mesta je vo výške 25.310 €. Samotný projekt už bol 

schválený a toto sú finančné prostriedky, ktoré by mali byť schválené. S danou akciou je 

spojená aj oprava chodníka, ktorá bude vysvetlená neskôr. 

 

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy: 

Primátorka mesta - v prípade potreby presné sumy vysvetlí Mgr. Klein. Jedná sa o úpravu 

„Areálu“ medzi Hlavnou a Maurerovou ulicou. Realizácia zahŕňa aj ozvučenie a osvetlenie. 

V prípade, že bude projekt zrealizovaný bez ozvučenia a bez osvetlenia, nebude zvýšená kvalita 

prostredia. Súťaž sa ešte neuskutočnila, preto cena môže byť iná. Tá cena, ktorá je predložená, 

je daná projektovou dokumentáciou. Verejné obstarávanie sa v súčasnosti kontroluje a do 

dnešného dňa sme nedostali písomné vyjadrenie. Súťaž ešte nie je vyhlásená.  

Poslanec Stana – rátame aj s kamerovým systémom? 

Primátorka mesta – výkaz máte predložený, kamerový systém tam nie je zahrnutý. Celý areál 

bude uzavretý a oplotený. Neskôr sa pokúsime osloviť MV SR a požiadať o kamerový systém. 

Cena, ktorá je uvedená je projektovaná. My sme si tieto ceny nevymysleli, uviedol ich 

projektant. Nechcem, aby v „Areáli“ vznikla „čierna diera“, ktorá nebude osvetlená a bude tam 

vystrájať mládež, s ktorou máme už aj v súčasnosti problémy. Keď chceme niečo robiť, tak 

nech je to komplexné. 

Poslankyňa Derdáková – po prvé, kapacita amfiteátra nie je taká, aby ozvučenie bolo 

nevyhnutné a po druhé, obyvatelia sa vždy sťažovali a aj potom sa budú sťažovať, že im 

osvetlenie svieti priamo do okien. V meste máme dôležitejšie veci, ktoré je potrebné 

financovať. Ak sa ukáže v budúcnosti, že ozvučenie a osvetlenie je nevyhnutné, tak nebudem 

mať problém podporiť tento projekt. 

Ing. Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb – je 

potrebné si uvedomiť, že ak tam postavíme ihrisko a dokončíme to, terénne úpravy týmto 

skončili a neviem si predstaviť, aby sme neskôr začali opäť rozbíjať terén. Keď sa bude niekto 

sťažovať na osvetlenie, tak elektrinu môžeme vypnúť. Najdrahšie sú rozvádzače a káble a bez 

toho by bol problém prevádzkovať niečo také a potom by bol problém do toho zasahovať. 

Poslanec Zahuranec – kto bude platiť elektrinu, lebo podľa toho tie reflektory až také lacné 

nebudú. 

Primátorka mesta – mesto stále platí za elektrickú energiu, len teraz sa platí formou koncesnej 

zmluvy. Keď ťahali optické káble, mesto je rozkopané a už teraz máme problém s kosením 

a s úpravou. Ak niečo robíme, tak to spravme poriadne. Keď to budeme chcieť robiť o pár rokov 

neskôr, tak ceny budú vyššie. Musia tam byť antoniky a elektrinu budeme ťahať z Cintorínskej 

ulice. Schválenie je na vás a zvážme, či je verejné osvetlenie a ozvučenie potrebné. 
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Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici: 

Primátorka mesta – MŠ na Robotníckej ulici nestihneme v tomto roku prestavať. Finančné 

prostriedky sú schválené. Sumu  presunieme do roku 2019. 

 

Výstavba ihriska na Hornádskej ulici: 

Primátorka mesta – požiadali sme o dotáciu, zatiaľ nemáme žiadne informácie. Jedná sa 

o jednoduchú stavbu. 

 

Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov a cestnej premávky v meste Krompachy: 

Primátorka mesta – stavba sa už realizuje, sumu budeme potrebovať. 

 

Zníženie miery znečistenia ovzdušia v meste Krompachy prostredníctvom obstarania 

elektromobilu 

 

Modernizácia verejných budov – Hasičská zbrojnica v Krompachoch 

 

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob v meste Krompachy: 

Primátorka mesta – konzultované a odsúhlasené na 44. MsZ. Boli ste podrobne informovaní, 

na ktorých sa tieto stojiská nachádzajú. 

Poslankyňa Derdáková – nemali sme problém so stojiskami, len došlo k nedorozumeniu.  

1 756 € je v poriadku, ale pred tým to bolo 2 000 €. Bola to akcia na vyše. 

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – 5 % stále predstavuje 

sumu 1 756 €. Nerozumeli sme minule, čo sú neoprávnené výdavky. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – je to nad rámec limitu. 

Poslankyňa Derdáková – ak to nebude schválené, tak nebude splnená podmienka? 

Primátorka mesta – podmienka bude splnená, ale budeme mať menej bodov. Viem, že bol aj 

problém v uznesení. Ak nebude schválené uznesenie vo všetkých častiach ako je predložené, 

tak my ho nemôžeme predložiť ďalej k projektu na schválenie žiadosti. 

Poslankyňa Derdáková – 1 756 € je 5 % spoluúčasť a 2 000 € sú neoprávnené výdavky. A čo 

tie stojiská na Družstevnej ulici? 

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – nie, tie tam nie sú. 

Primátorka mesta – robili sme projekt v meste a tam sme zahrnuli lokalitu Hornádsku 

a Družstevnú ulicu a ak budeme realizovať práce pre rómske komunity, získame dotácie. 

Situácia je veľmi zlá a na Družstevnej ulici je potrebné urobiť stojiská, lebo tam je najväčší 

problém. Nepovedali ste mi, že tie stojiská z Družstevnej dávate vonku. 

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – Družstevná ulica nebola 

predmetom, to boli výdavky nad rámec. 

Poslanec Barbuš – je tam balík peňazí a keď chceme ďalšie dve stojiská, tak potrebujeme 

peniaze naviac.  

Primátorka mesta – je to neoprávnené a na to nedostaneme dotáciu. Aj pri areáli to tak bolo. 

Dali sme tam len veci, na ktoré môžeme dostať dotáciu. Presne tak ako to povedal p. zástupca, 

jednoducho, ak by tam boli tie dve stojiská zahrnuté, potrebujeme peniaze na vyše.   

Poslankyňa Derdáková – tie dve stojiská sú v neoprávnených výdavkoch? 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – idú nad rámec limitu. 

Poslankyňa Derdáková – keď schválime 5 % spoluúčasť a neoprávnené výdavky, bude sa 

stavať 12 stojísk? 

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – máme projektovú 

dokumentáciu, v ktorej je uvedené, že máme 12 stojísk a v zátvorke boli uvedené výdavky, 

ktoré boli nad rámec limitu. 

Poslankyňa Derdáková – bola tam uvedená suma. 
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Primátorka mesta – prečítala dôvodovú správu k stojiskám plus uznesenie. Keď neprijmete 

jednu vetu, nemôžeme predložiť žiadosť. 

 

Kapitálové výdavky – investičné akcie – prostriedky z rezervného fondu: 

Primátorka mesta – ide o akcie, ktoré máme v pláne realizovať na základe podnetov od 

občanov a vás.  

 

Modernizácia spevnenej plochy ul. Maurerova: 

Primátorka mesta – v súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia a ako už uviedla, 

ceny si nevymyslel nikto z MsÚ, ale tieto ceny vypočítal projektant. Aktuálne je veľký dopyt 

po stavebných prácach, tak aj z tohto hľadiska ceny dole nepôjdu. 

 

Modernizácia tanečnej miestnosti v objekte ZUŠ na ul. M. Šprinca v Krompachoch: 

Primátorka mesta – cena nie je vysúťažená, ani nie je presná. Je to len vypočítaná cena, ktorú 

robilo oddelenie výstavby. V novej, zrekonštruovanej tanečnej miestnosti by mohli cvičiť 

mažoretky a žiaci tanečného odboru. Potrebujeme osloviť statika, či vôbec môžeme ísť do 

rekonštrukcie, ale podľa môjho uváženia áno.  

 

Modernizácia schodov a chodník na Maurerovej ulici v Krompachoch: 

Primátorka mesta – je to projektová dokumentácia a cena je reálna. 

 

Rozšírenie chodníka na ul. SNP pri železničnej stanici: 

Primátorka mesta – jedná sa o dobudovanie chodníka na ul. SNP. Táto úprava bola riešená 

v rámci rekonštrukcie priestranstva a teraz, keď je tento chodník urobený, je to tam veľmi 

nebezpečné. Zhodli sme sa na tom aj s poslancom Stanom. Žiada sa, aby sa to urobilo. 

 

Modernizácia hasičskej zbrojnice: 

Primátorka mesta – keď sa začalo s realizovaním zateplenia, stavbári odmietali pracovať, 

pretože cez žľaby im voda stekala na chrbát. Povedali, že pokiaľ sa nevymenia žľaby, odmietajú 

pracovať. Tieto žľaby sa musia urobiť lebo potom bude všetko stekať na omietku. Aj schody, 

ktoré vedú k Mestským lesom sa musia zrekonštruovať, aby neboli nebezpečné pre ľudí. 

Poslakyňa Kozlová – je to havarijný stav. 

Primátorka mesta – my robíme celkovú rekonštrukciu, tieto práce sú v rámci celkového 

projektu. 

Poslankyňa Derdáková - je to bežná údržba. Môžeme na to čerpať kapitálové výdavky? 

Primátorka mesta – ak  to riešime v rámci celého projektu, tak to riešme hromadne. 

Poslankyňa Derdáková – nemáme to ako jeden celok, ale v dvoch položkách. 

Primátorka mesta – všetko sme rozpísali, aby ste videli, ako to má byť. Daniari by povedali, 

že by sa to malo robiť z investičných projektov.  

Poslankyňa Derdáková – viem, že bola výzva z MV SR. Keď tam projektant prišiel, navrhol 

zateplenie a žľaby nevidel? Ak by to bolo na začiatku, tak dobre, ale zistilo sa to až potom? 

Primátorka mesta – my sme dali spracovať projektovú dokumentáciu a chceli sme robiť 

úpravy aj vo vnútri, kde sme chceli umiestniť DCS. Sú tam riešené určité výmeny a opravy. 

Keď vyšla výzva, tak tam bola čiastka 30 000 € a my sme do tej sumy potrebovali vybrať 

stavebné práce, ktoré by sa  do sumy zmestili. Vybrali sme výmenu okien, dverí a 

opravu kanalizácie. Toto boli prevádzkové náklady a keď došiel dodávateľ a kontroloval, ako 

ideme robiť kanalizáciu, tak zistil, že priečky sú poposúvané a nemôžeme riešiť kanalizáciu na 

novo, pretože sme neurobili úpravy vo vnútri. Dohodli sme sa, že z vlastných prostriedkov 

budeme robiť ďalšie úpravy. Všetko je na vás. 
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Poslankyňa Derdáková – v prípade, že sa to neschváli, tak sa to zaplatí z bežných výdavkov, 

ale je to kapitálový výdavok, je táto modernizácia kapitálový výdavok? 

Primátorka mesta – nechcem sa tu naťahovať. Buď chceme pokračovať v rekonštrukcii 

a nebudeme sa naťahovať so slovíčkami. My teraz nemáme financie z bežných výdavkov. 

Ďalšie zastupiteľstvo rozhodne, kde sa použijú tieto financie. 

Poslankyňa Derdáková  – p. primátorka viete dobre, že aj v prípade DK som vravela, že ak 

ideme do toho, tak to riešme komplexne. Prvá by som to bola navrhla, že ak sa do niečoho 

pustíme, tak to riešme komplexne. 

Ing. Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb – 

uvedomte si, že už to tu bolo povedané, že ak sa nevymenia žľaby, tak potom znehodnotíme 

robotu, ktorá je už urobená. 

Ing. Balážova, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – my sme dostali dotáciu 

na rekonštrukciu, ktorá je pridelená na kapitálové výdavky. 

Poslanec Hojstrič – dal návrh na 10 min. prestávku. 

S návrhom na prestávku súhlasili. 

 

Prestávka           16.17 hod. 

 

Pokračovanie 46. MsZ        16.27 hod. 

 

Poslanec Hojstrič – ako je možné, že ešte neprehlo verejné obstarávanie? 

Primátorka mesta – sú pripravené súťažné podklady, ktoré idú na kontrolu na Riadiaci orgán. 

Keď to Riadiaci orgán schváli, že sú v poriadku, vtedy môžeme vypísať súťaž. Na zabudovanie 

prvkov verejnej infraštruktúry. Podklady sú na KSK a do dnešného dňa nemáme oznámenie, či 

je všetko v poriadku. Až po druhej kontrole môžeme vypísať súťaž a dokonca sa kontroluje aj 

súťaž. Súťažné podklady sme dali na kontrolu na KSK, len zatiaľ nie sú podpísane predsedom 

KSK. Vieme, že sú v poriadku, ale nie sú podpísané. 

Poslanec Hojstrič – tá suma, ktorá je nad rámec projektu nie je fixná? 

Primátorka mesta – žiadna suma nie je fixná, je to jedna stavba. Osvetlenie je súčasťou jednej 

stavby. Zákazka sa nesmie deliť.  Ak poviete, že nie, tak budeme musieť všetko stiahnuť z KSK 

a Ing. Žilinčík bude musieť všetko prerobiť a podklady sa budú musieť znovu dávať na KSK. 

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh. Navrhujem, aby sa v bode programu č. 5 

Návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu v roku 2018 hlasovalo o kapitálových 

výdavkoch na projekty jednotlivo od 1 až po 14. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Dzimková, Ontko, Šmidová, 

Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Derdáková. 

Zdržal sa hlasovania: Barbuš. Návrh prešiel. 

 

Poslankyňa Derdáková – je za to, aby sa v rámci hasičskej zbrojnice všetko zrekonštruovalo 

a chce poprosiť, aby na najbližšie MsZ boli predložené návrhy, koľko finančných prostriedkov 

je potrebných na vonkajšiu opravu. 

 

1. Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty - Integrovaný informačný systém, 

spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.1 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

2. Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty – Zabudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry v meste Krompachy 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 9 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš 

Zdržal sa : 1 – Derdáková 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.2 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

3. Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty – Rekonštrukcia objektu MŠ na 

Robotníckej ulici 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.3 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

4. Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty – Výstavba ihriska na Hornádskej 

ulici 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.4 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

5. Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty – Zvýšenie bezpečnosti priechodov 

pre chodcov a cestnej premávky v meste Krompachy 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.5 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

6. Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty – Zníženie miery znečistenia 

ovzdušia v meste Krompachy prostredníctvom obstarania elektromobilu 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Stana, Zahuranec, Mičeková, 

Kozlová, Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.6 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty – Modernizácia verejných budov 

– Hasičská zbrojnica v Krompachoch 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 
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Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.7 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Kapitálové výdavky – vlastné prostriedky – Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných 

nádob v meste Krompachy 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.8 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

9. Kapitálové výdavky – investičné akcie – Modernizácia spevnenej plochy ul. Maurerova 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 
Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.9 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

10. Kapitálové výdavky – investičné akcie – Modernizácia tanečnej miestnosti v objekte ZUŠ 

na ul. M. Šprinca v Krompachoch 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.10 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Kapitálové výdavky – investičné akcie – Modernizácia schodov a chodník na Maurerovej 

ulici v Krompachoch 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.11 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

12. Kapitálové výdavky – investičné akcie – Rozšírenie chodníka na ul. SNP pri železničnej 

stanici 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 2 – Stana, Barbuš 

Zdržal sa : 5 - Dzimková, Ontko, Mičeková, Kozlová, Derdáková  

Proti : 3 – Kozlová, Zahuranec, Šmidová 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/C.1 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje). 
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13. Kapitálové výdavky – investičné akcie – Zabezpečenie financovania stavebných prác       

súvisiacich s modernizáciou hasičskej zbrojnice 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 5 – Derdáková, Barbuš, Dzimková, Ontko, Stana 

Zdržal sa : 5 – Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Šmidová 

Proti  : 0 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/C.2 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje). 

 

14. Kapitálové výdavky – investičné akcie – Zabezpečenie rekonštrukcie hasičskej veže 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 5 – Derdáková, Dzimková, Ontko, Barbuš, Stana 

Zdržal sa  : 5 – Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Zahuranec, Šmidová 

Proti  : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/C.3 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje). 

 

 

6. Zmena rozpočtu č. 3 rozpočtovými opatreniami č. 20    16.44 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh zmeny rozpočtu č. 3 rozpočtovým opatrením  

č. 20, ktorý je prílohou zápisnice a predala slovo Ing. Balážovej. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – uviedla, že zmena 

rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a kapitálových výdavkov je vo výške 193 539 € 

a na investičné akcie z rezervného fondu je vyčlenených rovných 62 000 €. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Kozlová, Mičeková, 

Hojstrič, Derdáková, Barbuš 

Zdržal sa : 0 

Proti   : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.12 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 21       16.52 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 21, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. Dodala, že ide o náklady spojené s následkom povodní. 

Poslankyňa Mičeková – ako často sa robí čistenie v Krompachoch? 

Primátorka mesta – žľaby a vpuste sú čistené každý rok na jar po zime a keď sú prívalové 

dažde, tak aj po nich. Stačí, že príde jedna väčšia búrka a znova nám tam namyje štrk. Čo sa 

dá, tak to čistíme z vlastných prostriedkov. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za  : 10 – Derdáková, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Kozlová, 

Mičeková, Hojstrič, Barbuš 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.13 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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8. Doplnenie plánu investičných akcií na rok 2018    17.03 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh doplnenie plánu investičných akcií na rok 2018, ktorý  je 

prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Čupajová, stavebný úrad – ak neboli schválené financie, tak body 2, 6, a 7 v realizácii 

stavieb budú musieť byť vypustené. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 9 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš 

Zdržal sa : 1 – Derdáková 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.14 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.15 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.16 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.17 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.18 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš 

Zdržal sa : 1 – Derdáková  

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.19 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.20 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.21 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.22 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.23 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.24 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

9. Schválenie nových projektových zámerov     17.25 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh schválenia nových projektových zámerov, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – bola myšlienka zrealizovať detské jasličky. Zo strany rodičov nebol 

záujem a keď sme realizovali objekt MŠ na Maurerovej ulici, priestor ostal nevyužitý a nebol 

dostatok miesta na vytvorenie ďalšej triedy. V súčasnosti navštevuje jasle 14 detí, pričom 

kapacita je 10 detí. Vidím veľa mamičiek a viem, že je záujem o detské jasle. Ak zvážite zámer 

projektu, tak začneme na tom pracovať, termín je 10. september 2018. Potrebujeme spracovať 

projektový zámer. Zároveň je potrebné aj povedať, kde by mohli byť jasle umiestnené. Buď 

zrekonštruujeme CVČ a CVČ presunieme do budovy na ul. M. Šprinca, alebo urobiť jasle na 

ul. M. Šprinca, alebo vedľa ZŠ, kde by sme pristavili budovu. Kapacita je 20 detí. Možno nám 

štát poskytne financie na rekonštrukciu. Môžeme urobiť zámer, je tu šanca získať financie na 

výstavbu jaslí. 
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Poslankyňa Derdáková – jasličky sú potrebné a je mi ľúto, že objekt, ktorý bol murovaný 

skončil tak, ako skončil. Podporujem myšlienku, páči sa mi myšlienka budova M. Šprinca. 

Vieme už dnes povedať, či mesto bude musieť byť samo prevádzkovateľom, alebo či to budeme 

môcť nekomerčne prenajať. 

Primátorka mesta – v súčasnosti jasle prevádzkuje neziskovka p. Kniša a on by len zvýšenie 

kapacity privítal.  

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – mohli by sme to prenajať. 

Poslankyňa Kozlová – podporuje myšlienku a je za to, aby sa stavala nová budova. Kde pri 

dielňach? 

Primátorka mesta – vedľa p. Hanušovského boli kedysi dielne a tam by sa mohli postaviť 

nové jasle. Treba nájsť vhodný pozemok a aby bol vo vlastníctve mesta. 

Poslankyňa Kozlová – ihrisko sa kedysi využívalo ako klub detí. 

Primátorka mesta – súčasťou jaslí má byť aj ihrisko, potrebujeme to ukázať projektantovi, 

aby sa pozrel na všetky normy.  

Poslanec Barbuš –  miesto by mohlo byť aj na medzi bytovými domami na ul. Slovinská 1 a 2. 

Tam bol kedysi záujem postaviť činžiak. 

Primátorka mesta – tam sú už parkoviská. 

Poslanec Hojstrič – záujem treba brať s rezervou a som samozrejme za. 

Primátorka mesta – ťažko povedať, či záujem bude alebo nie. Keď sme postavili jasličky, tak 

p. Kniš mal 3 deti a teraz ich má 14. To je ako s bytmi, jeden rok sú byty plne obsadené a jeden 

zas nie. 

Poslanec Barbuš – musíme byť optimisti, pretože neskôr môže byť s postavením jaslí problém. 

Poslankyňa Šmidová – Komisia školstva je za. Po jasliach je v súčasnosti veľký dopyt a jasle 

p. Kniša to kapacitne nezvládajú. 

Poslanec Stana – súhlasí so zámerom a je potrebné využiť možnosť. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.25 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Nenávrátný finančný príspevok na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

v objekte Krytej plavárne 

 

Primátorka mesta - vstupné náklady sú vysoké, prevádzka by sa takýmto spôsobom znížila. 

Počas jednej sezóny dávame na prevádzku 70 000 €. Tieto financie by sa mohli ušetriť 

a plaváreň by bola prevádzkovaná dlhšie. Ak chceme mať vydané stavebné povolenie a chceme 

začať verejné obstarávanie, ktoré musí prejsť kontrolou, tak musíme na tom intenzívne 

pracovať. 

Poslankyňa Derdáková – podporuje myšlienku. 

Poslankyňa Kozlová – podporuje zámer a navrhla by, aby sa urobila celá rekonštrukcia, čo sa 

týka spŕch a pod., nech sa do plavárne investuje. 

Primátorka mesta – najprv sa musí urobiť projekt. 

Poslanec Stana – minule sa k tomu chcel obšírnejšie vyjadriť. Bolo by dobré investovať aj do 

solárnych panelov a pod.. 
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Primátorka mesta – súčasťou dokumentácie je aj audit a tieto náklady nie sú na spracovanie 

projektovej dokumentácie. Keď chceme, aby to šlo rýchlo, tak už v auguste musíme predkladať 

žiadosti. 

Poslanec Hojstrič – prebehli nejaké prieskumy? 

Mgr. Klein, refernet oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – ak sa zámer schváli, tak 

už v piatok môžu projektanti pristúpiť na obhliadku. 

Primátorka mesta – zatiaľ nebol projektant, tak nevie, aké technológie budú potrebné. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.26 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Modernizácia miestnej komunikácie ul. SNP  

 

Primátorka mesta - viete aké sú chodníky a cesty v našom meste a veľmi by som privítala, ak 

by ste odsúhlasili tento zámer. 

Poslanec Ontko – je to nával projektových dokumentácii, stíhajú to robiť ľudia? 

Primátorka mesta – robia to jednotliví projektanti a zabezpečuje to Ing. Čupajová s oddelením 

výstavby a oddelením majetku a regionálneho rozvoja. 

Poslanec Ontko – vyjadruje pochvalu týmto ľudom, je za tým veľa práce a chce pozdvihnúť 

prácu zainteresovaných ľudí. 

Poslanec Zahuranec – odporúča projekt schváliť. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.27 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Opatrenia mimo vodného toku 

 

Primátorka mesta – projekt sa týka zadŕžania vody vo vzduchu, aby sa nevyparovala a aby 

neboli povodne. Chceme sa uchádzať o tieto financie. Jednotlivé lokality musí prejsť projektant 

a spracovať projektovú dokumentáciu. 

Poslankyňa Kozlová – je to možné využiť aj v lokalite na Plejsoch alebo je to len v okolí  

a v lesoch? 

Primátorka mesta – sú to opatrenia, aby sa eliminovala škoda na majetkoch na Cintorínskej 

a na Sadovej ulici. Ak máte iné návrhy, predložte ich. Je to dôležite.  

Poslankyňa Kozlová – môžu sa uchádzať o výzvu aj súkromné osoby? 

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – súkromné osoby nie, len 

neziskovky. 

Poslanec Zahuranec – pred 5 rokmi boli opatrenia a všetka voda prišla z Plejsov a pod.. Výzvu 

je potrebné podporiť. 

Poslanec Stana – pod Plejsami by sa dali urobiť dve hrádze a Plejsy by mali jednoduchší 

spôsob na zasnežovanie. 

Poslanec Barbuš – tam by bolo potrebné urobiť priehradu. 
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Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.28 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a ich zhodnocovanie  

 

Primátorka mesta - bola schválená kompostáreň, začali sa pripravovať podklady na súťaž. 

Podklady boli neskoro predložené a preto sme nestihli súťaž na výber dodávateľa a nemohli sa 

sme uchádzať o kompostáreň. 

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené včas a prihlásil sa len jeden, pričom minimálny počet bol - dvaja a kvôli tomu sme 

nestihli predložiť žiadosť o dotáciu. 

Primátorka mesta – teraz sa môžeme znovu uchádzať o dotáciu.  

Poslankyňa Derdáková – na minulom MsZ som položila túto otázku a bolo mi odpovedané, 

že nebol dostatočný počet uchádzačov. Bola by som za malú kompostáreň.  

Mgr. Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – to by bola len pre verejnú 

zeleň z cintorínov a pod.. 

Ing. Ondáš, vedúci oddelenia výstavby – bioodpad zbiera spol. Brantner a keby sme to 

nerobili, mohli by sme dostať pokutu. Iba oni majú kompostáreň. 

Poslankyňa Derdáková – ak by sme išli do podpory domáceho kompostovania, odpad by sa 

nezbieral? 

Primátorka mesta – prvá možnosť je zakúpenie traktorov a malotraktorov (ja za to nie som). 

Druhá možnosť je výstavba malej kompostárne, tú by sme mali napr. na zbernom dvore 

a bioodpad by sme nemuseli nosiť do SNV a ďalšia alternatíva sú malé kompostéry. 

V súčasnosti nevieme hnedé nádoby rozmiestniť po celom meste. Problém je aj so zberom 

a pripravuje sa to po etapách.  

Poslankyňa Derdáková – čo obec musí mať? Musí mať zabezpečený zber bioodpadu? 

Ing. Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb – zákon 

hovorí o tom, že mesto má zabezpečiť odvoz bioodpadu a keď bude kompostér, tak domácnosti 

si bioodpad spracujú sami. 

Poslanec Ontko – čo bude pre mesto výhodnejšie? 

Poslanec Zahuranec – je jasné, že C2, lebo mesto má viac zelene ako domácnosti. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.29 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

10. Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projektoch         18.00 hod. 

 

10.1 Spolufinancovanie projektu – Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine 

Krompachy 

 

Primátorka mesta predložila návrh na spolufinancovanie projektu – vodozádržné opatrenie 

v urbanizovanej krajine Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Primátorka mesta – tento bod bol na predchádzajúcom MsZ. Treba robiť vonkajšiu 

kanalizáciu. Keď sme mali povodne, tak sme mali zaplavenú divadelnú sálu a taktiež aj suterén 

pravdepodobne zo spodných vôd, ktoré stekajú z cintorína. Prebehlo stavebne konanie 

a problém má aj p. Čiasnoha. Voda by sa zadržiavala v jazierku a odtiaľ by sa odčerpávala na 

zalievanie kvetov. Je to aj na okrasu, ale zároveň to má praktickú hodnotu. Najhlavnejší dôvod 

je riešiť kanalizáciu v DK.  Sú to projekty, ktoré sa prekladajú teraz v tomto roku a realizácia 

by bola až v nasledujúcom roku. Uznesenie musí byť v takom znení, ako je predložené. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.30 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

10.2 Spolufinancovanie projektu – Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob 

na zmesový komunálny odpad v meste Krompachy 

 

Primátorka mesta predložila návrh na spolufinancovanie projektu vybudovania stojísk na 

umiestnenie zberných nádob na zmesový odpad v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

Za : 10 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Mičeková, Kozlová, 

Hojstrič, Barbuš, Derdáková 

Zdržal sa : 0 

Proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 46/B.31 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

11. Rôzne           18.08 hod. 

 

 

12. Diskusia          18.09 hod. 

 

Poslankyňa Kozlová – v apríli sme boli oboznámení od majiteľa Plejsov, že bude rokovanie. 

Prebehlo už rokovanie? 

Primátorka mesta – rokovanie ešte neprebehlo. 

Poslankyňa Derdáková – čo je nové v HPP? Ako napreduje projektová dokumentácia chodník 

Stará cesta? Stopku pri kaplnke J. Nepomuckého nie je vidieť. Zábradlie pri klube dôchodcov 

sa kýve a oproti bankomatu Slovenská sporiteľňa sú štyri uvoľnené kocky. Poslancom MsZ 

prišiel list od Filovcov, aké sú problémy, ktoré p. Filo opisuje v liste. 

Primátorka mesta – čo sa týka HPP, tak spoločnosť v priebehu augusta by mala začať 

s náborom cez UPSVaR. Investor by sa mal vyjadriť, čo budú robiť, pretože táto spoločnosť 

vyrába panely pre haly a svetlíky. 

Ing. Čupajová, stavebný úrad – chodník Stará cesta nemá v súčasnosti kto projektovať, ale je 

dohodnuté stretnutie s Ing. Krafčíkom. 

Primátorka mesta – hneď zajtra vyriešime stopku, ako aj zábradlie. Čo sa týka listu od 

Filovcov, tak tam je problém taký, že dažďový zvod z domu p. Gulu steká do záhrady  
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p. Fila. Keby sa tam spravila odrážka, tak by sa to vyriešilo. Sú tam spory. Nikdy tam problém 

nebol, až teraz. 

Ing. Ondáš, vedúci oddelenia výstavby - čo mali zaplavenú pivnicu, tak z vodomernej šachty 

im natiekla voda do pivnice. 

Primátorka mesta – ide o susedské spory a bude to musieť riešiť na občiansko-právnych 

sporoch a na súdoch. Preskúmame možnosť, ale spory si musia vyriešiť sami. 

Poslankyňa Mičeková – Ing. Čupajovej sa poďakovala za dobre pripravené materiály. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka – na materiáloch pracoval aj Mgr. Klein. 

Poslankyňa Dzimková – v máji alebo v júni sa pýtala, ako to vyzerá s lavičkami na 

Partizánskej ulici. 

Primátorka mesta – lavičky máme a budú tam umiestnené. 

Poslankyňa Dzimková – rodičia z MŠ na Maurerovej ulici sa sťažujú, že nemajú kde parkovať. 

Primátorka mesta – je tam problém s parkovaním a treba porozmýšľať nad značkou zákaz 

vjazdu. Je pravda, že najmä ráno a poobede je tam zložitá situácia. P. Hinďoš prerieši tento 

problém. 

Poslanec Barbuš – na Maurerovej ulici je miesta stále dosť a každý by najradšej vošiel s autom 

priamo do triedy. A čo sa týka lavičiek, tak nech sa presne povie, že kde sa majú osadiť, aby 

neboli problémy, že sme niekomu umiestnili lavičku pred dom. 

Poslankyňa Šmidová – poďakovala sa za novú cestu pri p. Martonovi a či sa tam neuvažuje 

s jednosmerkou. 

Primátorka mesta – tam by bolo potrebné urobiť dopravné značenie prednosti. Musí to 

posúdiť dopravný inšpektorát. 

Poslanec Stana – na sídlisku Juh je problém s parkovaním, tam by bolo treba rozmýšľať nad 

umiestnením jednosmerky. 

Mgr. Kuna, náčelník MsP – Mlynskú ulicu treba dať  jednoznačne do poriadku, aby od mosta 

smerom k p. Martonovi bola jednosmerka.  

Poslanec Zahuranec – do kedy bude rásť strom na streche DK? Na chodníku pred Pokrokom 

keď prší, tak tam stojí voda a na parkovisku za Pokrokom sú naklonené značky. Ako je to  

s vodovodom na cintoríne? 

Ivo Hinďoš, referent oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb – 

vodovod je funkčný. 

Primátorka mesta – nie je prepojený so starým vodovom, má to zabezpečiť  Ekover, s.r.o.. 

Musí sa prečistiť, ale už je funkčný. 

Ivo Hinďoš, referent oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb – čo 

sa týka chodníka pred Pokrokom, tak je tam zle zameraná výška terénu nad schodmi a  pod 

schodmi. Boli sme to premerať a je tam chyba starého terénu. Opravíme to. Parkovisko patri 

pošte a nie je to majetok mesta a tie značky sú tam bez nášho súhlasu. 

Primátorka mesta – s poštou sme sa veľa natrápili a konečne opravili nielen poštu, ale aj 

parkovisko. Parkovisko patrí pošte. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – informovala poslancov o zahraničných cestách do 

partnerských miest. 
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13. Záver          18.42 hod. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 46. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. 

 

 

 

V Krompachoch, 11. júla 2018 

 

 

Zapísala: Mgr. Lucia ĎORKOVÁ 

 

 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ             primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Matúš STANA, poslanec MsZ 

            Ing. Ján ZAHURANEC, poslanec MsZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


