ZÁPISNICA
zo 47. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa
1. augusta 2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

14:35hod.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 47. zasadania mestského
zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 8 poslancov mestského zastupiteľstva,
svoju neúčasť ospravedlnili poslanci MUDr. Marián Hojstrič, Mgr. Marta Mičeková, Vladimír
Puchala a Igor Jendruch. Primátorka mesta vyzvala všetkých zúčastnených o minútu ticha pre
zosnulú kolegyňu Danielu Stanislavovú.
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 na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018 - 2022
6. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov v meste Krompachy
pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018-2022
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Za predložený program rokovania boli všetci prítomní poslanci MsZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

14:40 hod.

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Mgr. Jozefínu ŠIMOŇÁKOVÚ a za
overovateľov zápisnice poslankyňu Oľgu DZIMKOVÚ a Ing. Ľuboša ONTKA.
3. Voľba návrhovej komisie

14:41 hod.

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – PeadDr. Slávka
ŠMIDOVÁ, členovia – Ing. Ján ZAHURANEC a Bc. Matúš STANA.
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/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
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4. Interpelácie poslancov MsZ

14:44 hod.

Poslankyňa Kozlová – bola som oslovená obyvateľmi mesta Krompachy o pomoc v riešení
situácie na Maurerovej ulici bytový dom 7 a 8. Veľký problém majú so zrážkovou vodou od
kedy prebehla rekonštrukcia cesty v roku 2013 na Maurerovej ulici. Boli navrhnuté nejaké
riešenia, ktoré ale nie sú dokončené. Chcela by som vedieť, či je vypracovaný projekt na
vyriešenie situácie spôsobenej rekonštrukciou cesty na Maurerovej ulici, ak áno, aká je finančná
čiastka a kedy sa bude realizovať tento projekt.
Primátorka mesta – problém nevznikol rekonštrukciu cesty, nič sa tam nemenilo, cesta je
v takom stave minimálne 50 rokov. Myslím si, že je problém s odvodnením celého svahu.
Čistili sme zbernú šachtu, osadzovali sa obrubníky aby sa zvýšilo teleso cesty. Sú ukončené
obrubníky p. Ing. Ondáš?
Vedúci oddelenia VaŽP Ing. Ondáš – obrubníky sme dokončili, čas ukáže, či nebude treba
doplniť ďalšie obrubníky, zamerali sme sa hlavne na klon cesty. Je tam problém tak ako
povedala pani primátorka, spodná voda. Pokiaľ si obyvatelia bytového domu neurobia izoláciu
základov, budú mať stále problém.
Poslankyňa Kozlová – ľudia, ktorí tam bývajú viac ako 30 rokov tvrdia, že pokiaľ sa neurobila
tá cesta nemali tento problém a boli iné prívalové dažde. V priebehu budúceho roka si plánujú
robiť obnovu bytového domu, tak robia opatrenia ako nedošlo k tomu, že voda sa im bude valiť
cez okná v pivnici. Podstatné je aby sa situácia vyriešila.
Primátorka mesta – príkaz pre vedúceho oddelenia Ing. Ondáša – dokončiť obrubníky v celom
profile cesty. Ak bude normálny dážď malo by to zachytiť. Ak má dažďová voda spôsobiť
problém bytovému domu tak skúsme to eliminovať takto. Treba nazrieť do pivníc či
nedochádza k priesakom spodnej vody, ak áno je to vec vlastníkov bytového domu.
5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018 – 2022
14:55 hod.
Primátorka mesta predložila písomný návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na
funkčné obdobie 2018 – 2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Voľby do samosprávy sú
10.11.2018.
Poslankyňa Derdáková – vzhľadom na to, čo všetko chcú ešte samosprávam dávať, tak aj
jeden úväzok je málo. Malo to byť 1,5.
Z prítomných 8 poslancov MsZ boli:
za
: 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Barbuš, Zahuranec, Kozlová
zdržal sa : 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie č. 47/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Z prítomných 8 poslancov MsZ boli:
za
: 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Barbuš, Zahuranec, Kozlová
zdržal sa : 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie č. 47/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (určuje).
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6. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov v meste Krompachy
pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018-2022
15:01 hod.

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných
obvodov v meste Krompachy pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 20182022, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh, aby v meste Krompachy bolo dvanásť
(12) poslancov Mestského zastupiteľstva a jeden (1) volebný obvod.
Poslanec Zahuranec – súhlasím s kolegyňou Ing. Derdákovou.
Z prítomných 8 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Dzimková, Ontko, Šmidová,
Stana, Derdáková, Barbuš, Zahuranec, Kozlová.
Z prítomných 8 poslancov MsZ boli:
za
: 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Barbuš, Zahuranec, Kozlová
zdržal sa : 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie č. 47/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Z prítomných 8 poslancov MsZ boli:
za
: 8 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Barbuš, Zahuranec, Kozlová
zdržal sa : 0
proti
:0
MsZ prijalo uznesenie č. 47/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (určuje).
7. Rôzne

15:08 hod.

8. Diskusia

15:09 hod.

Primátorka mesta – pripravili sme si pre Vás prezentáciu: Rekonštrukcia školy M. Šprinca
ako to vyzeralo pred a čo sme zistili, keď sa zhodila dlažba, obklady, situácia v tejto budove je
havarijná. Preto Vás informujeme teraz, lebo dňa 22.8.2018 na rokovaní MsZ Vás budeme
žiadať o zmenu rozpočtu. Chceme Vás informovať dopredu ako a čo ďalej.
Vedúci oddelenia VaŽP Ing. Ondáš – okomentoval jednotlivé fotografie prác z prezentácie.
Veľmi zlý stav – kanalizácia, rozvody, podlaha, sociálne zariadenia. Celková kalkulácia je
približne 6 000€.
Poslankyňa Derdáková – je to havarijná situácia, myslím si, že finančné krytie 6 000€ je málo,
do istoty by sme mali počítať s vyššou sumou. Do dňa 22.8.2018 sú ešte tri týždne nevieme
teraz prijať nejaké rozhodnutie, aby sa v prácach dalo pokračovať?
Primátorka mesta – k celkovej situácií - v súčasnosti, sociálne zariadenia, ktoré sú na
poschodí nefungujú, používajú sa len dole na prízemí. Tá situácia si vyžaduje aby sa
zrekonštruovali sociálne zariadenia. Bez toho aby neboli funkčné sociálne zariadenia, nemôžme
prevádzkovať Základnú umeleckú školu. Po odkrytí nosných prvkov sme zistili, že ležatá
kanalizácia, ktorá je na prízemí je rozpadnutá a taktiež ležatá kanalizácia, ktorá je pod stropom
prvého poschodia je v havarijnom stave. WC na poschodí sa bude realizovať v ďalšom roku.
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Bez toho aby sme nenavýšili finančné prostriedky na realizáciu týchto rekonštrukčných prác,
nedá sa pokračovať v práci, zrealizovať rozvody vody, časť suti vyviezť, zrealizovať
kanalizáciou, rozvody elektroinštalácie. Teraz hovoríme len o nevyhnutných nákladoch aby
sme mohli realizovať úpravu týchto zariadení.
Poslankyňa Derdáková – my nejdeme rekonštruovať rozvody v celej budove ale len na
prízemí? Som za, aby sa vyčíslil projekt čo všetko by sa dalo urobiť a či budeme mať na to
finančné prostriedky alebo nie. Urobiť kanalizáciu v celom objekte a rozvody taktiež.
Primátorka mesta – ležaté rozvody na prízemí a na poschodí. Do septembra 2018 budeme radi
ak sa stihnú urobiť sociálne zariadenia, v septembri začína vyučovací proces. Musí sa urobiť
harmonogram a pokračovať ďalej v prácach.
Hlavná kontrolórka Ing. Tomašová - v diskusii, sa uznesenia neprijímajú, mali sme si to dať
do bodu Rôzne. Či sa môžu čerpať finančné prostriedky s rezervného fondu? V prípade havárii
– áno. Je potrebné to prejsť a prepočítať koľko to bude stáť – je to ozaj havarijný stav.
Vedúca oddelenia MaRR Ing. Balážová – vieme to zdokumentovať, vieme to preukázať
v prípade kontroly, nedalo sa čakať, je to havarijný stav. Nepripravovali sme materiál lebo
nevieme čiastku, v auguste budeme vedieť čísla bude to predložené.
Poslankyňa Kozlová – ma to vôbec neprekvapilo, nakoľko tam chodím pre syna, bolo to cítiť,
že je to smrad z odpadu, je to strašne stará budova. Som za aby sa to urobilo poriadne. Budovy
v správe mesta v akom stave sú stave, sú nejaké materiály spracované?
Vedúca oddelenia MaRR Ing. Balážová – správa budov – pas porty budov spracované nie sú.
Vedúca oddelenia MaRR Ing. Balážová – sme chceli vylepšiť len záchody, až odkrývaním
sme zistili že je to havarijný stav.
Zástupca primátorky mesta Barbuš – ak schválime peniaze, pripravia sa pas porty všetkých
budov v správe mesta, len treba na to peniaze.
Primátorka mesta – ani najlepší znalec nevie odhaliť skryté závady, strecha bola natretá
odkontrolovaná v poriadku, na časť batiky zateká, z dôvodu, že budova sadla. Ležatá
kanalizácia pokiaľ je udržiavaná životnosť je 100 rokov podľa noriem a všeobecných tabuliek.
Dochádzalo k zásahom v tejto budove. Budova bola rekonštruovaná v 70tich rokoch. Časť
kanalizácie je kameninová, časť je azbestová. Ak sa zaplatí diagnostika stavieb, je to drahá
záležitosť, nie je problém aby sa to urobilo to musí robiť znalec z odboru stavieb.
Poslankyňa Derdáková - na prácach sa pokračovať dá a na augustovom MsZ, budeme vedieť
aký finančný objem bude potrebný. Ide o to aby zhotoviteľ pokračoval v prácach.
Poslanec Zahuranec - Hnedý priemyselný park – stojíme?
Primátorka mesta – informovala som sa u p. Ing. Centeka, v týchto dňoch by malo dôjsť
k sťahovaniu výroby z Jakloviec a časť výroby by sa mala stiahnuť s Nemecka. V týchto dňoch
by mali zabezpečovať nábor pracovníkov cez ÚPSVaR. Nie je dôvod neveriť im, zabezpečili
zmenu projektu, prepojeniu dvoch hál. Súčasný vlastník má záujem aby sa v Krompachoch
výroba začala.
Vedúci oddelenia VaŽP Ing. Ondáš – spustenie prezentácie p. Fila –susedské vzťahy – zateká
dažďová voda.
Stanovisko - užívajú mestský pozemok, za bránkou. Mesto nemôže odvodniť rodinné domy.
Aby jeden alebo druhý požiadali o vecné bremeno aby si mohli vybudovať kanalizáciu. Tieto
pomery by mali riešiť vlastníci rodinných domov a prísť s nejakým riešením.
Zástupca primátorky mesta Barbuš – Stavebný úrad Ing. Čupajová aby navrhla nejaké
rokovanie na tvare miesta, aby sa to vysvetlilo p. Gula, p. Filo, stavebný úrad, poslanci
a vykonzultovať čo kto môže, aké má kto kompetencie. Dostaneme sa do obrazu.

4

9. Záver

15:47 hod.

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 47. zasadaní Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.

V Krompachoch, 1. augusta 2018
Zapísala : Mgr. Jozefína ŠIMOŇÁKOVÁ

Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

OVEROVATELIA:
Oľga DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ
Ing. Ľuboš ONTKO, poslanec MsZ
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