ZÁPISNICA
z 50. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa
24. októbra 2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie

13:02 hod.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 50. zasadania mestského
zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo12 poslancov mestského zastupiteľstva
Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.
Poslankyňa Oľga Dzimková – predložila poslanecký návrh, do bodu 7. Rozpočtové opatrenia
doplniť:
Rozpočtové opatrenie č. 40 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.000,EUR zníženie výdavkov na odmeny a príspevky poslancom MsZ a členov komisií
( Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.1 Manažment, 1.1.2. výkon
funkcie poslancov a členov komisií) a zvýšenie výdavkov na propagáciu a cenu mesta – na
úhradu výdavkov súvisiacich s účasťou mažoretiek na Svetovom pohári mažoretkového
športu v Chorvátsku ( Propagácia a marketing Program 2, Podprogram 2.3 propagácia mesta,
cena mesta) a
Rozpočtové opatrenie č. 41 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.000,EUR zníženie výdavkov na odmeny a príspevky poslancom MsZ a členov komisií
(Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.1 Manažment, Prvok 1.1.2.
výkon funkcie poslancov a členov komisií) a zvýšenie výdavkov pre Denné centrum
seniorov – ostatné, na nákup vybavenia (Program 12 Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.1
Starostlivosť o dôchodcov, Prvok 12.1.1. Denné centrum seniorov).
Za predložené poslanecké návrhy Oľgy Dzimkovej boli 10 poslanci: Derdáková, Kozlová,
Mičeková, Šmidová, Zahuranec, Dzimková, Barbuš, Hojstrič, Stana, Ontko. Zdržal sa 1
poslanec: Puchala. Proti poslaneckému návrhu nebol nikto. Nehlasoval poslanec Jendruch.
Návrh prešiel.
Poslankyňa Mgr. Marta Mičeková – predložila poslanecký návrh, do bodu 7. Rozpočtové
opatrenia doplniť:
Rozpočtové opatrenie č. 42– úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.000,EUR zníženie výdavkov na odmeny a príspevky poslancom MsZ a členov komisií
(Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.1. Manažment, 1.12. výkon
funkcie poslancov a členov komisií) a zvýšenie výdavkov platy funkcionárov mesta
(Program 14 Administratíva, Podprogram 14.1. Správ MsÚ, 14.1.1 Mzdy, odvody, poistné,
sociálny fond, stravné) vyplatenie odmeny pre zástupcu primátorky mesta Krompachy
Stanislava Barbuša a hlavnej kontrolórke mesta Krompachy Ing. Márii Tomašovej.
Za predložený poslanecký návrh Mgr. Marty Mičekovej boli 10 poslanci: Derdáková,
Kozlová, Mičeková, Šmidová, Zahuranec, Dzimková, Barbuš, Hojstrič, Stana, Ontko. Zdržal
sa 1 poslanec: Puchala. Proti poslaneckému návrhu nebol nikto. Nehlasoval poslanec
Jendruch. Návrh prešiel.
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Poslanec MUDr. Marián Hojstrič –predložil poslanecké návrhy, do bodu 7. Rozpočtové
opatrenia doplniť:
Rozpočtové opatrenie č. 43 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4.000,EUR presunom finančných prostriedkov z položky Údržba zariadení, servis PC (Program
3, Podprogram 3.2 Interné informačné služby) na položku Stolnotenisová herňa (Program 9,
Podprogramu 9.5. Stolnotenisová herňa)
Za predložený poslanecký návrh MUDr. Mariána Hojstriča boli 9 poslanci: Derdáková,
Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Dzimková, Barbuš, Hojstrič, Stana, Ontko. Zdržali sa 2
poslanci: Šmidová, Puchala. Proti poslaneckému návrhu nebol nikto. Nehlasoval poslanec
Jendruch. Návrh prešiel.
Poslanecký návrh MUDr. Mariána Hojstriča – stiahnuť z programu rokovania MsZ bod 5.1
až 5.5 Majetkové návrhy.
Za predložený poslanecký návrh MUDr. Mariána Hojstriča boli 5 poslanci: Derdáková,
Mičeková, Dzimková, Hojstrič, Ontko. Zdržali sa 6 poslanci: Puchala, Barbuš, Zahuranec,
Šmidová, Kozlová, Stana. Proti poslaneckému návrhu nebol nikto. Nehlasoval poslanec
Jendruch. Návrh neprešiel.
Primátorka mesta – chcem upozorniť na bod 5.4 Majetkový návrh – postúpenie budúcej
pohľadávky spoločnosti EcoLed Solutions a.s., neviem či je vhodné, aby sme o tomto bode
programu nerokovali. Spoločnosť EcoLed Solution a.s. v súlade so zmluvou malo by urobiť
rekonštrukciu nášho verejného osvetlenia. Spoločnosť EcoLed Solutions a.s. v súlade
s článkom 15.2 koncesnej zmluvy písomne požiadala mesto o súhlas s postúpením budúcich
pohľadávok na Európsku banku pre obnovu a rozvoj. Táto zmluva bola predložená na
posúdenie aj právnej kancelárii mesta. Zmluva bola schválená mestským zastupiteľstvom, tak
je potrebné, aby o každej veci, čo sa týka zmluvy rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Požiadali
nás o predloženie súhlasu, predložili sme Vám to, je to len pomoc pre túto spoločnosť. Ak
nedáme súhlas, budú musieť riešiť si úver z inej banky, alebo z iných inštitúcií.
Primátorka mesta – predkladá doplnenie do bodu 7. Rozpočtové opatrenia:
Rozpočtové opatrenie č. 44 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií
a bežných výdavkov – odstránenie havarijného stavu ( zamokanie stropu nad stolárskou
dielňou v objekte Zberného dvora) vo výške 11.000,- EUR, čerpanie prostriedkov
rezervného fondu – Program 14. Administratíva, Podprogram 14.1 Správa MsÚ, Prvok
14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ – presun finančných prostriedkov
z rezervného fondu na budovy v správe mesta.
Za predložený návrh primátorky mesta boli 10 poslanci: Derdáková, Kozlová, Mičeková,
Dzimková, Barbuš, Hojstrič, Stana, Ontko, Šmidová, Puchala. Zdržali sa 1 poslanec:
Zahuranec. Proti poslaneckému návrhu nebol nikto. Nehlasoval poslanec Jendruch. Návrh
prešiel.
Primátorka mesta – doplnila do bodu programu rokovania MsZ bod. 4 Voľba hlasovacej
komisie. Ostatné body sa posunú.
Za takto upravený program MsZ boli všetci 11 prítomní poslanci MsZ.
Nehlasoval Jendruch.
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Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Interpelácie poslancov MsZ
5. Majetkové návrhy
6. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy
7. Návrh rozpočtových opatrení
8. Správa o výsledku kontroly
9. Doplnenie plánu investícií na rok 2018
10. Operačný plán zimnej údržby
11. Návrh Rámcovej zmluvy spoločnosti EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy
12. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Krompachy
13. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku
2018/2019
14. Návrh na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta
Krompachy na rok 2018
15. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre ZŠ s MŠ ul. SNP
16. Doplnok č. 25 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch
17. Návrh Doplnku č. 1 VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

13:15 hod.

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Mgr. Jozefínu ŠIMOŇÁKOVÚ a za
overovateľov zápisnice poslanca Vladimíra PUCHALU a poslankyňu Mgr. Martu
MIČEKOVÚ.
3. Voľba návrhovej komisie

13:17 hod.

Primátorka mesta - predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Oľga
DZIMKOVÁ, členovia - Ing. Ľuboš ONTKO a PeadDr. Slávka ŠMIDOVÁ.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11– Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Puchala, Kozlová, Zahuranec, Mičeková,
Derdáková, Barbuš, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).

3

4. Voľba hlasovacej komisie

13:20 hod.

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie: Ing. Lívia KOZLOVÁ,
MUDr. Marián HOJSTRIČ a Ing. Eva DERDÁKOVÁ.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Puchala, Kozlová, Zahuranec, Mičeková,
Derdáková, Barbuš, Hojstrič.
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
5. Interpelácie poslancov MsZ

13:22 hod.

Poslankyňa Derdáková – žiadam o predloženie faktúr, vrátane príloh, dodacích listov, súpisu
prác a pod., ktoré sa týkajú akejkoľvek výsadby kvetín, kríkov a pod. v meste Krompachy
v roku 2015, 2016, 2017 a 2018.
S. Barbuš zástupca primátorky mesta – odpoveď bude spracovaná písomne.
6. Majetkové návrhy

13:24 hod.

A. Nemčíková - prednostka MsÚ, predložila majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto
zápisnice a jednotlivé návrhy uviedla, okomentovala.
6.1 Majetkový návrh - kúpa pozemku pod stavbou šatní na futbalovom ihrisku ul. SNP
v Krompachoch od Ing. Zdenky Mikitovej, bytom Stará cesta č. 24, Krompachy
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – ide o kúpu pozemku, z časti zastavaný stavbou šatní
patriacej k priľahlému futbalovému štadiónu, vlastníčka pozemku je Ing. Zdenka Mikitová.
Uznesením č.34/E.1 zo dňa 25.10.2017 mestské zastupiteľstvo neschválilo uzatvorenie kúpnej
zmluvy a odporučilo rokovať o kúpnej cene s vlastníčkou pozemku, Ing. Zdenkou Mikitovou.
Vlastníčka Ing. Mikitová trvá na cene v zmysle znaleckého posudku vo výške 14,95 EUR/m2.
Poslankyňa Derdáková – otázka č. 1: Ak dáme my vypracovať znalecký posudok, ako nám to
pomôže pri rokovaní? Otázka č. 2: Potrebujeme my vysporiadať ten pozemok pod týmito
šatňami v súvislosti s možnosťou čerpania nejakých eurofondov do budúcnosti? Tá cena je
neúmerná. Je potrebné zaujať k tomuto nejaké stanovisko. Potrebujeme to, nepotrebujeme to?
Alebo - po čase nám môže hroziť z toho aj súdna žaloba?
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia MaRR – k otázke č. 1. rozmýšľali sme aj my nad
touto alternatívou vyhotoviť znalecký posudok, nakoľko vlastníčkou pozemku je p. Ing. Zdenka
Mikitová, nemusí akceptovať cenu nášho znaleckého posudku, trvá na svojej cene. K otázke č.
2: nezvažovali zatiaľ súdnu žalobu, zvažovali to, že nám vyrubia nájom spätne za 3 roky
a v krajnom prípade zvážia súdne kroky. Je to skutočne neadekvátna cena, vzhľadom
k skutočnosti, že mesto vysporiada pozemky pod stavbami za cenu 5EUR/m2,, takéto máme
nepísané pravidlo v meste, tak toto by bol pre nás neskutočný precedens, keby mesto prijalo
takéto uznesenie, aby sme vysporiadali pozemok s takouto cenou.
Poslankyňa Derdáková – presne toto som chcela počuť, čo povedala p. Ing. Balážová. Tu
nejde o tu sumu teraz pri tom jednom pozemku, bol by z toho problém do budúcnosti.
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Poslanec Hojstrič - bolo mi odpovedané, presne tým precedensom.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
:0
zdržal sa : 1 - Puchala
proti
: 10 - Dzimková, Ontko, Šmidová, Kozlová, Zahuranec, Mičeková, Derdáková,
Barbuš, Dzimková, Stana.
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).
6.2Majetkový návrh – Kúpa lesného pozemku v k.ú. Krompachy od vlastníka Miloslava
Masaryka, bytom Mlynská č. 3, Krompachy
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – p. Miloslav Masaryk dňa 6.2.2017 podal písomnú
ponuku do podateľne mestského úradu, v zmysle ktorej mal záujem predmetný pozemok predať
mestu Krompachy. V zmysle predloženej žiadosti bola kúpna cena za pozemok stanovená
súčasným vlastníkom vo výške 1 €/m2, t.j. 6.607,00 € za celú výmeru pozemku. MsZ v
Krompachoch Uznesením č. 23/C.1 zo dňa 22.2.2017 neschválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predmetnú nehnuteľnosť a 7.9. 2018 podal ďalšiu ponuku, ktorú máme na stole.
Ing. Sajdák, riaditeľ Mestských lesov a.s. – vzhľadom na to aká je tá ponuka, čo sa týka
toho, čo sa na tom lesnom pozemku nachádza, je táto cena absurdná, určite ho neodporúčam
kúpiť v momentálnom stave za ponúkanú cenu.
Poslankyňa Derdáková –ak by bola cena nižšia, máme my využitie pre ten pozemok p. Ing.
Sajdák?
Ing. Sajdák, riaditeľ Mestských lesov a.s. – v podstate, keby bola tá cena rozumná, tak stále
je vhodné majetok lesných pozemkov rozširovať. S tým lesným porastom sa pracovať dá, ale
cena musí byť adekvátna.
Poslanec Zahuranec - aká je doporučená cena z Vašej strany – polovica, tretina?
Ing. Sajdák, riaditeľ Mestských lesov a.s. – ideálne by bolo dať vypracovať znalecký
posudok, ale podľa môjho názoru, tá cena by mohla byť 0,20 €/m2, to je ale len môj odhad.
Primátorka mesta – mám pred sebou uznesenie, ktoré bolo prijaté v roku 2008 a vtedy MsZ
po konzultácií s p. Demeterovou, ktorá bola vlastníčkou tohto pozemku, MsZ schválilo
uzavretie kúpnej zmluvy za cenu 6 SKK (t. j. 0,20 €/m2), celkovo za sumu 39.642 SKK (t.j.
1 315€). A v zapätí pozemok po rokovaní MsZ, kde bol vtedy poslancom aj p. poslanec
Masaryk, bol tento pozemok ním odkúpený, za akú cenu to neviem.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
:0
zdržal sa : 3 - Puchala, Kozlová, Derdáková
proti
: 8 - Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Mičeková, Barbuš, Stana, Hojstrič
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/G.2– viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).
6.3 Majetkový návrh – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 2 v bytovom
dome súp. č. 1073 na Hlavnej ul. č. 1 v Krompachoch
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – ide o dvojizbový byt na druhom poschodí v bytovom
dome na Hlavnej ulici č. 1, je nehnuteľnosťou vo výlučnom vlastníctve mesta Krompachy. Byt
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pôvodne slúžil príležitostne pre potreby ubytovania obchodných partnerov mesta. V bytovom
dome sa nachádza 48 bytov. Bytový dom spravuje Spoločenstvo vlastníkov bytov. Nakoľko sa
do bytu dlhodobo neinvestovalo, zariadenie bytu je zastarané a technický stav nespĺňa
podmienky pre reprezentatívne ubytovanie. V meste sa toho času nachádza viacero možností
ubytovacích zariadení pre potreby zahraničných hostí alebo obchodných partnerov.
Poslankyňa Derdáková – majetok obce alebo mesta sa má zveľaďovať a v nezmenšenej miere
zachovať. Naozaj nie som zástancom predaja mestského majetku, je to jeden byt, ktorý máme
a namiesto toho, aby sme ho trochu zveľadili, ak k nám prídu hostia, aby sme ho mohli
ponúknuť a ubytovať tam niekoho, tak my ho necháme úplne zdevastovať. Ale ak my ho
predáme, tak je to raz a navždy stratené vlastníctvo. Môj osobný názor je zainvestovať do tohto
bytu, nejde až o tak obrovské náklady. Cena je síce podľa znaleckého posudku, ide
o dvojizbový byt, ale ak si isto spomeniete, predával sa úplne zdevastovaný byt na Maurerovej
ulici za vyššiu cenu ako je tento. Môj názor je, opakujem ešte raz, majetok obce alebo mesta sa
má zveľaďovať a v nezmenšenej miere zachovať.
Primátorka mesta – tento byt nie je totálne zdevastovaný. Je v normálnom technickom stave,
je niekoľko rokov neužívaný, platíme len za správu a údržbu tohto bytu. Preto vám bol
predložený jeden z návrhov – predať alebo potom v budúcom roku ho opraviť. Nikde nie je
napísané, že aj keď sa tento byt zrekonštruuje, že bude aj obsadený. Keďže sa má efektívne
nakladať s finančnými prostriedkami mesta, preto sme Vám to predložili, lebo momentálne je
to neefektívne, keďže tento byt celý rok a možno aj dlhšie nebol prenajatý nikomu.
Poslanec Hojstrič – keby, že sme mali 10, 15 alebo 20 bytov, bolo by mi to jedno, ale máme
jeden posledný byt na služobné účely a radšej investovať, vieme akou personálnou krízou trpí
naša nemocnica. Jedna z možností, kde lákajú lekárov do iných miest a nemocníc, je riešenie
bytovej otázky v spolupráci s mestom, čiže ak máme jeden takýto byt, nie som zástanca toho,
aby sa predal.
Poslanec Ontko – nemohli by o tomto bode rokovania rozhodnúť noví poslanci mestského
zastupiteľstva?
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky – ja si myslím, že by to nemal byť problém.
Primátorka mesta – volebné obdobie ešte nikomu z nás neskončilo, treba rokovať tak, ako
keby sme boli na začiatku volebného obdobia a nie je dôvod, aby sme niečo presúvali alebo
odsúvali ďalej.
Poslanec Puchala – dovolím sa vyjadriť ako človek, ktorý má 15 ročnú skúsenosť so správou
bytového fondu – približne 120 € mesačne je réžia tohto bytu (ročne asi 1300 €), z môjho
pohľadu držať tento byt je neefektívne.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 3 – Barbuš, Puchala, Kozlová
zdržal sa : 6 – Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Hojstrič, Zahuranec
proti
: 2 – Mičeková, Derdáková
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/G.3 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje).
6.4 Majetkový návrh – postúpenie budúcej pohľadávky spoločnosti EcoLed Solutions a.s.
Primátorka mesta - postúpenie budúcej pohľadávky spoločnosti EcoLed Solutions a.s., jedná
sa o postúpenie pohľadávky, ktorá vyplýva z koncesnej zmluvy o poskytnutí služieb
modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia a zabezpečenia prevádzky verejného
osvetlenia v prospech tretej osoby Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
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Poslankyňa Derdáková – po preštudovaní materiálov som dospela k môjmu názoru, že je to
ako keby tiché ručenie, poviem aj prečo. Akože, súhlasíme s postúpením pohľadávky, lenže čo
ak nastane situácia, že spoločnosť úver splácať nebude, na splátku úveru pôjde táto naša
postúpená pohľadávka a my ostaneme bez svetla – je to ale katastrofický scenár.
Primátorka mesta – ide o to, že platiť nebudeme spoločnosti EcoLed Solutions a.s., ale priamo
Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Zmení sa len príjemca.
Ing. Balážová, vedúca oddelenia MaRR - žiadali sme aj o stanovisko právnej kancelárie,
lebo takého postúpenie pohľadávok nerobíme bežne. Nakoľko samotná koncesná zmluva bola
schvaľovaná MsZ-om, písomný súhlas s postúpením pohľadávky rovnako musí byť schválený
MsZ-om. Vydaním súhlasu s postúpením pohľadávky dochádza k zmene veriteľa pohľadávky
z koncesnej zmluvy.
Poslankyňa Derdáková – môžem poprosiť aj o stanovisko hlavnej kontrolórky Ing.
Tomašovej?
Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta – čítala som to niekoľkokrát, a mám z toho
zmiešané pocity, nie som tiež právnik, nemala som vyjadrenie. Slovíčko postupuje v uznesení
mi rezonuje. Neviem, či naša právna kancelária videla aj to uznesenie, nie len zmluvu, lebo
nám by mohlo byť jedno, či to platíme na ten alebo na ten účet, ale nie je. My máme zmluvný
vzťah nie s bankou, ale so spoločnosťou, tak platíme na ich účet. Nesúhlasím so slovíčkom
postupuje v uznesení.
Poslankyňa Derdáková - my máme záväzok voči spoločnosti a my súhlasíme s postúpením
pohľadávky spoločnosti EcoLed Solutions a.s., voči Európskej banke pre obnovu a rozvoj,
nesedí mi tá formulácia.
Ing. Balážová, vedúca oddelenia MaRR - oni potrebujú predložiť doklad Európskej banke
pre obnovu a rozvoj, oni budú postupovať svoju pohľadávku, ktorú majú voči mestu.
Primátorka mesta – je to pomoc spoločnosti EcoLed Solutions a.s..Spoločnosť EcoLed
Solutions a.s. nemá peniaze, aby nám urobilo modernizáciu a údržbu verejného osvetlenia,
nech si zoberie úver z ktorej chce banky a nech si ručí čím chce.
Poslanec Stana – ak je zmena účtu, malo by sa to odzrkadliť aj v zmluve. Mal by byť nejaký
doplnok k zmluve.
Poslanec Hojstrič – chápem to tak, my vôbec nevieme, aká bude štruktúra úveru spoločnosti
EcoLed Solutions a.s. voči Európskej banke pre obnovu a rozvoj, nevieme dnes, koľko miest
na to pristúpilo a koľko nie. Čo keď niektorí nebudú platiť. Spoločnosť má len tú zábezpeku
aby teoreticky úver dostala, my budeme platiť a spoločnosť si nebude plniť svoje záväzky voči
banke, tak banka od nás finančné prostriedky zoberie a mesto svietiť nebude, tak si to ja myslím.
Primátorka mesta – či Rušinová má takýto názor áno alebo nie, je nepodstatné, náš dodávateľ
nás požiadal, aby sme schválili postúpenie pohľadávok, keďže na základe zmluvy o tomto musí
rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, dovolila som si to predložiť.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 4 – Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko
zdržal sa : 5 – Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič
proti
: 2 – Mičeková, Derdáková
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/E. 1– viď pripojené pri zápisnici (nesúhlasí).
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6.5 Majetkový návrh – Predaj pozemku pod garážou na ul. J. Jesenského v Krompachoch
Ondrejovi Bucovi, SNP č. 394/38, 053 42 Krompachy
Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - Ondrej Buc, listom zo dňa 14.09.2018 požiadal mesto
Krompachy o odkúpenie pozemku zastavaného garážou, ktorého je vlastníkom, za účelom
majetkovo-právneho vysporiadania pozemku.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
6.6 Majetkový návrh – schválenie spoluúčasti pre projekt „Krompachy – rekonštrukcia a
prístavba budovy MŠ na ul. SNP“
Mgr. Klein, oddelenie MaRR - projektový zámer spočíval v rekonštrukcii pôvodného objektu
MŠ a samostatnej prístavby k pôvodnému objektu. V rámci rekonštrukcie pôvodnej budovy
MŠ dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, stropu, výmene okien, zrekonštruovaní krovu
a novej strešnej krytiny a výmene ústredného kúrenia.
Z miestnosti odišla poslankyňa Mičeková.
Ing. Balážová, vedúca oddelenie MaRR – stanovisko komisie finančnej a majetkovej komisie
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 5 % finančnú spoluúčasť na projekte vzhľadom
na to, že už raz bola spoluúčasť na projekte schválená mestským zastupiteľstvom a to za
nevýhodnejších podmienok a pri novej výzve sa pre mesto zvýhodnili podmienky.
Poslankyňa Derdáková – materiál je naozaj rozsiahly, je tam veľmi veľa údajov. Jednoducho
potrebujeme tú MŠ? Potrebujeme. Je predpoklad, že bude povinná predškolská výchova,
podmienky sú ešte priaznivejšie, nemáme dôvod na váhanie.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší).
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 -Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/D.2– viď pripojené pri zápisnici (ruší).
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Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
6.7 Majetkový návrh – schválenie spoluúčasti pre projekt „Integrovaná infraštruktúra
v meste Krompachy - Wifi pre teba“
Primátorka mesta – ide o spoluúčasť na poskytnutie NFP na realizáciu projektu
s názvom: “Integrovaná infraštruktúra v meste Krompachy - Wifi pre teba“. O tejto výzve ste
už boli informovaní. Jedná sa o vybudovanie siete Wifi pre Teba v meste Krompachy, je
predložený návrh, kde by mohli byť prístupové body (mestský park (pri MsÚ), mestský park
(za VÚB banka), priestranstvo na ul. Banícka štvrť – areál plánovanej uzavretej cyklistickej
cesty, športový areál na Hlavnej ulici, zdravotné stredisko na Štúrovej ulici, futbalový štadión,
Dom kultúry).
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 10 - Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
V miestnosti nebola poslankyňa Mičeková.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
6.8 Majetkový návrh – schválenie spoluúčasti pre projekt „Výstavba zdroja tepla pre
budovu Krytej plavárne v Krompachoch“
Primátorka mesta – opätovne sme tu s projektom, ktorý už bol predtým schválený, schválili
ste zámer projektovej dokumentácie. Jedná sa o výstavbu zdroja tepla pre budovu Krytej
plavárne.
Poslankyňa Derdáková - preštudovala som si tento materiál, ide o investíciu náročnú, je to
zásadná vec, výzva je otvorená, hodnotiace kolo je 30.11. 2018. Ja si myslím, že zaslúžilo by
si to odbornejšiu diskusiu a viacej vysvetlenia, my nevieme, do čoho ideme. Aj v rozpočte treba
stanoviť priority, na čo dáme, na čo nedáme peniaze, do čoho budeme investovať viacej, do
čoho budeme investovať menej, mne sa to zdá šité dosť horúcou ihlou.
Do miestnosti vstúpila poslankyňa Mičeková.
Mgr. Klein, oddelenie MaRR – momentálne sa spracováva projektová dokumentácia pre
územné konanie, čiže nevieme úplne presne špecifikovať, čo sú oprávnené a neoprávnené
výdavky, alebo čo budú tie nevyhnutné práce, ktoré budeme musieť zrealizovať počas projektu.
Predmetom projektu bude realizácia zemných hlbinných vrtov s HDPE hadicami v počte
približne 51 ks, navrhované do hĺbky 150 m a obstaranie nízkotepelného čerpadla a regulácie
v kombinácii voda/zemný vrt a voda/vzduch. Vzduchotechniku (VZT) bazénovej časti a šatní
a rovnako ústredné kúrenie (UK) objektu nebude môcť mesto realizovať ako oprávnený
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výdavok projektu. Uvedené výdavky sú však nevyhnutné k realizácii projektu ako celku a bez
realizácie VZT a ÚK nie je možné realizovať aktivity súvisiace s využívaním tepelných
čerpadiel v objekte plavárne.
Poslankyňa Derdáková – všetko bude optimálne, budú vrty. Je tá krytá plaváreň v takom
stave, že na základe týchto vrtov už môže fungovať? Lebo ja si myslím, že to bude chcieť ďalšie
investície, aby sme ju mohli prevádzkovať.
Primátorka mesta – tieto tepelné čerpadlá, ktoré sa zrealizujú, je len prvý krok. Buď budeme
prevádzkovať plaváreň v takom stave v akom je, nezateplenú, bez vzduchotechniky. Vykuruje
sa celý objem plavárne len plynom. Ak nám schvália tepelné čerpadlá, mesto sa bude musieť
zaujímať o ďalšie granty alebo dotácie na zateplenie objektu, buď sa bude zatepľovať cez
eurofondy, je to zateplenie verejných budov, alebo cez envirofond, alebo z vlastných
prostriedkov. Plaváreň keď bude fungovať tak ako funguje teraz, stále budú len vysoké náklady
na prevádzku, straty tepla sú neúmerné. Tepelná izolácia na streche je tiež zastaraná. Preto je
výhodné využiť túto príležitosť a požiadajme o dotácie teraz, je to prvý nástrel. Systém
vykurovania v celom objekte, zateplenie budovy krytej plavárne je prvoradé, čo musíme riešiť.
Nemôžme strácať čas, nemusíme byť úspešní, zaplatíme kopec peňazí za projektovú
dokumentáciu a dotáciu nezískame, lebo ak budeme túto žiadosť predkladať v januári, februári,
už peniaze budú vyčerpané. Je škoda zahodiť takúto šancu, aby sme mohli požiadať o dotácie
na zabezpečenie ďalších zdrojov tepla, nič nie je záväzné, pokiaľ sa nepodpíše zmluva.
Poslanec Stana - ja sa budem opakovať, plaváreň nebola zisková ani pred 20 rokmi. Jedno
mesto plaváreň by malo mať. Som rád, že sa zúčastňujeme tejto výzvy a dúfam, že prejdeme,
a určite zdvihnem ruku aj keby sme mali zobrať nejaký úver v budúcnosti na zrekonštruovanie
plavárne poriadne, musíme využiť všetky granty, využiť všetko, čo sa dá.
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky - chceme prevádzkovať plaváreň alebo nie?
Vykurovanie plynom máme aj teraz, ale ak chceme znížiť náklady na vykurovanie, tak jedine
tepelné čerpadlá.
Poslanec Hojstrič – všetci chceme plaváreň, chceme športoviská, len sú tu určité obavy. Nikto
doposiaľ nepovedal, či tento projekt prejde alebo nie, čo nás tá plaváreň bude stáť? Jeden milión
eur, päť miliónov eur? Bude návštevnosť 10 ľudí, 200 ľudí? Musíme ako aj poslanci myslieť
rentabilne a nikto sme nevedeli, keď sme schválili pred niekoľkými rokmi, čo bude s HPP,
nikoho z nás nenapadlo, všetko bolo s dobrou vierou , že bude zamestnanosť. Áno, som za, ale
v meste máme aj iné veci, len aby sme si potom nevyčítali, že nás to bude stáť omnoho viac.
Primátorka mesta – momentálne sa spracováva projekt na vykurovanie na tepelné čerpadlá
a vzduchotechniku. Celková rekonštrukcia plavárne to nie je otázka jeden a pol milióna na
tepelné čerpadlá. Ale ak by sme dostali dotáciu na tie tepelné čerpadlá, tak toto máme ušetrené.
Ak nechceme tú plaváreň, keď ju chceme zatvoriť, ušetríme ročne 70 000 €. Na budúci rok sa
budú musieť rozpočtovať aj finančné prostriedky na rekonštrukcie bazénovej vane. Ak chceme
urobiť komplexnú rekonštrukciu, tak toto mesto to bude stáť oveľa viac. Je na zváženie, či
ideme do toho alebo nie. Je škoda, aby sme nevyužili túto šancu, lebo takáto možnosť sa nemusí
zopakovať.
Poslankyňa Derdáková – ja to opakujem niekoľkokrát, ak sa hovorí o rozsiahlych
investíciách, a presne je to isté aj pri krytej plavárni, jednoducho áno, keď sa rozhodneme
a poviem si ideme do rekonštrukcie krytej plavárne, ale prosím komplexnej rekonštrukcie, že
tá krytá plaváreň bude vyzerať tak, ako má. Máme pokoj na 5 – 10 rokov. Ale musíme si
povedať, áno, investujeme tri milióny eur, dva roky sa neurobí nič. Ale toto si tu musíme
jednoducho povedať. A nie tu dáme raz 50 000€, raz 80 000€ a ten efekt z toho podľa mňa nie
je.
Poslanec Stana – mňa mrzí to, že za tie 4 roky sme dali do plavárne len na chod a rekonštrukciu
200 000 €. Súhlasím s projektom, keď len o polovicu vieme znížiť tie náklady, tak je to super.
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Primátorka mesta – plaváreň by mohla ísť aj celý rok, jasné, boli by vyššie náklady, ale
návštevnosť plavárne je minimálna. Prejde leto a v septembri ideme do útlmu. Tu nejde o to,
že nechceme prevádzkovať. Ale prevádzkovať plaváreň a príde 10 ľudí. Je jedna zásadná
otázka, akonáhle sa uzatvorí nejaké zariadenie, tak chátra.
Poslanec Stana –ak prevádzkujeme plaváreň, nemáme tam služby, ktoré občania vyžadujú,
napr. bufet.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 -Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
6.9 Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projekte - Zlepšenie
občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v meste
Krompachy
Primátorka mesta – predložila písomný návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta
Krompachy na projekte - Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím miestnej
občianskej poriadkovej služby v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
7. Príprava riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
mesta Krompachy k 31.12.2018
14:50 hod.
Primátorka mesta - predložila písomný návrh prípravy riadnej inventarizácie majetku
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2018, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta - ako každý rok ide inventarizácia, vrátim sa
ku príkazu – vo vyraďovacej komisii sú konkrétne mená, p. Kraková nie je zamestnancom
mesta a je vo vyraďovacej komisii, len dávam do pozornosti. V jednotlivých komisiách,
konkrétne pri multifunkčnom ihrisku členom komisie je p. Ing. Znanec a za prípravu podkladov
je zodpovedný p. Ing. Znanec. Zvážte si, či to tam necháte, alebo nenecháte a tiež aj pri
požiarnej zbrojnici, nie je tam uvedený pracovník ani za prípravu podkladov.
Ing. Balážová, vedúca oddelenia MaRR – vyraďovacia komisia, nikde v zákone nie je
zapísané že nemôže byť zamestnanec mesta a dokonca to máme odsúhlasené p. Urbanovou.
Koho si tam vymenujeme, ten tam bude. Môže tam byť napísaný ktokoľvek, my ideme
nepísaným pravidlom, stále poslanci by mali byť v komisiách, aby vedeli o majetku mesta, ale
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skutočne toto nie je chybou. Je to príkaz primátorky mesta a mestské zastupiteľstvo to berie len
na vedomie.
Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta - ja dávam len do pozornosti, nie je to chyba.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 8 - Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Derdáková
zdržal sa :3 – Kozlová, Mičeková, Hojstrič
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
8. Návrh rozpočtových opatrení č. 38 až č. 43 – úprava rozpočtu

15:00 hod.

Primátorka mesta – predložila písomné návrhy rozpočtových opatrení č. 38 až č. 43 – úprava
rozpočtu, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
8.1 Návrh rozpočtového opatrenia č. 38
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.2 Návrh rozpočtového opatrenia č. 39
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Puchala, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová,
Hojstrič, Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.3 Návrh rozpočtového opatrenia č.40
Poslanecký návrh Oľgy Dzimkovej - úhrada výdavkov súvisiacich s účasťou mažoretiek
na Svetovom pohári mažoretkového športu v Chorvátsku v čiastke 2 000 €.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 10 -Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 1 - Puchala
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
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MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.4 Návrh rozpočtového opatrenia č. 41
Poslanecký návrh Oľgy Dzimkovej – zvýšenie výdavkov pre Denné centrum seniorov –
ostatné, na nákup vybavenia v čiastke 1 000 €.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 10 -Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 1 - Puchala
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.5 Návrh rozpočtového opatrenia č. 42
Poslanecký návrh Mgr. Marty Mičekovej – zvýšenie výdavkov platy funkcionárov mesta
v čiastke 2 000€ (jednorazová odmena za I. polrok 2018 vo výške 20% zo súčtu platov
zástupcu primátora s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie
zástupcovi primátora p. Stanislavovi Barbušovi, v zmysle § 3 Zásad odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Krompachy.) Odmenu vo výške 20%
z mesačného platu hlavnej kontrolórke mesta p. Ing. Márii Tomašovej s účinnosťou od
1.10.2018.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 10 -Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková
zdržal sa : 1 - Puchala
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.6 Návrh rozpočtového opatrenia č. 43
Poslanecký návrh MUDr. Mariána Hojstriča –Stolnotenisová herňa v čiastke 4 000 €.
Poslanec Hojstrič – aká suma už bola tohto roku vyplatená za energie firme Termokomplexu,
čo sa týka stolnotenisovej herne? Riešili sme aj minulý rok vykurovanie herne rozpočtovým
opatrením?
Ing. Balážová, vedúca oddelenia MaRR – doposiaľ nemáme ešte zarátaný september
a október 2018 – platíme 200 € mesačne zálohové platby. Ročne nás herňa stojí cca 8 000€.
Minulý rok 2017sme za teplo dali 16 019 €. Aj v minulom roku bolo na vykurovanie herne
robené rozpočtové opatrenie.
Poslanec Hojstrič – tá herňa funguje takto už dlhé roky. Chcem sa opýtať, či je to správne, že
to riešime rozpočtovým opatrením, veď predsa sme schvaľovali rozpočet na rok 2018 koncom
roku 2017 a tam to malo byť zakomponované.
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Primátorka – ja nie som zodpovedná za rozpočet, zodpovednosť za rozpočet ste zobrali vy
poslanci.
Poslanec Hojstrič – asi sa nerozumieme p. primátorka. Je tam určitá zmluva medzi mestom
a Termokomplexom, ako jediný športový subjekt neplatí si energie sám, ale mesto platí
spoločnosti Termokomplex. Prečo sa aj v minulosti to riešilo, aj teraz, rozpočtovým opatrením,
vec, ktorá je paušálna, vieme, čo nás stoja energie v stolnotenisovej herni. Tá suma mala byť
zahrnutá v rozpočte, keď tam nevznikla žiadna havarijná situácia.
Primátorka mesta – neviem, prečo to riešime, ja som tento návrh nedala. My sme tento návrh
dali minulé zastupiteľstvo, ste povedali, že nech si to stolní tenisti riešia z dotácií. Tak ste
zahlasovali. Sú tu len tri možnosti: zaplatiť za elektrickú energiu tým, že porušíme rozpočet,
alebo to nezaplatíme, alebo to zaplatia rodičia. Ja som sa rozhodla, že radšej poruším Zásady
a za teplo a elektrickú energiu sme zaplatili. Každé rozpočtové opatrenie máte na stole, či je to
v čiastke 100, 500 alebo 1000 €, aby ste nemali pocit, že šafárim s finančnými prostriedkami.
Poslanec Hojstrič –neviem, prečo toľko emócií. Keby sme to mali vysvetlené týmto spôsobom,
ja som tomu nerozumel, možno ďalší 11 poslanci áno, že bolo to navrhnuté menej pre tieto veci.
Nikto z nás nechce, aby skončil tenis, alebo iný šport. Z dotácií to nemôžu dostať, lebo
stolnotenisový oddiel nežiadal o dotáciu.
Poslankyňa Derdáková – stále tvrdím, nie sú to rovnaké podmienky pre všetkých, je to
diskriminačné k ostatným klubom, ktoré si to musia platiť z dotácií.
Primátorka mesta –ak hovoríme o minulosti, takúto zmluvu, že si platí klub aj energie, má
jedine futbalový klub. Takáto zmluva bola uzatvorená možno pred 3 alebo 4 rokmi. Pretože
v minulosti blízkej aj minulej za energie platilo mesto aj za futbalový oddiel.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 10 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Puchala
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.7 Návrh rozpočtového opatrenia č. 44
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 10 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
: 1 – Derdáková
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Návrh na vyplatenie odmien
Poslanec Hojstrič - Navrhujem, aby MsZ v Krompachoch schválilo na základe tajného
hlasovania vyplatenie mesačnej odmeny vo výške 20% z mesačného platu hlavnej kontrolórky
mesta p. Ing. Márii Tomašovej s účinnosťou od 1.10.2018.
Počet hlasovacích lístkov pri p. Ing. Tomašovej, hlavnej kontrolórke: vydaných 11 (jedenásť)
hlasovacích lístkov. Počet vhodených hlasovacích lístkov – 11 (jedenásť). Počet hlasovacích
lístkov za vyplatenie odmien so súhlasom schvaľuje– 11 (jedenásť).
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MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Poslanec Hojstrič - Navrhujem, aby MsZ v Krompachoch schválilo vyplatenie odmeny na
základe tajného hlasovania jednorazovej odmeny za I. polrok 2018 vo výške 20% zo súčtu
platov zástupcu primátora s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu verejnej funkcie zástupcovi
primátora p. Stanislavovi Barbušovi, v zmysle § 3 Zásad odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Krompachy.
Počet hlasovacích lístkov pri p. Stanislavovi Barbušovi, zástupcovi primátorky: vydaných 11
(jedenásť) hlasovacích lístkov. Vhodených hlasovacích lístkov – 11 (jedenásť). Hlasovacích
lístkov za vyplatenie odmien so súhlasom schvaľuje – 10 (desať). Neplatný 1 (jeden) hlasovací
lístok.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
9. Správa o výsledku kontroly

15:52 hod.

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka - predložila písomný návrh správy hlavného kontrolóra
pre MsZ o výsledku kontroly, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Kontrola bola ukončená
správou.
Poslankyňa Derdáková – vôbec ma nepotešila tá správa, ale ani iný výsledok som
neočakávala. Do 30.11. 2018 je lehota na prijatie opatrení. Som presvedčená o tom, že toto bolo
naozaj nedodržanie zákona o rozpočtových pravidlách, nedodržanie VZN o dotáciách, pretože
neboli riadne včas zúčtované minuloročné dotácie a tu sme boli presviedčaní, že jednoducho ak
nie sú splnené podmienky za rok 2017, zmluva pre rok 2018 podpísaná nebude. Veľmi ma to
mrzí, veľmi mi je to ľúto, bola vôľa urobiť v tom poriadok, ale obávam sa, že sa to minulo
nejako účinkom, ale uvedomme si, že sú to verejné zdroje.
Ing. Balážová, vedúca oddelenie MaRR – mali sme tú správu predloženú tak, aby sme sa
mohli k nej vyjadriť? Som dosť prekvapená, priam šokovaná. Namatkovo mi padol zrak, že zo
strany prijímateľa vo vyúčtovaní je úhrada výdavkov nájomného za priestory vo vlastníctve
mesta. Viem, že išlo o prípad MŠK, vo vyúčtovaní predložili doklad na telocvičňu ZŠ
Zemanská a ja osobne som žiadala p. Ing. Bratka, aby mi dal iný doklad k tomu, lebo toto
nemôže byť akceptované. A doklad bol predložený dodatočne do spisu.
Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka mesta –to , že t y si sa s tým oboznámila teraz, nie je môj
problém. Pred niekoľkými rokmi p. primátorka si vyhradila právo, že prerokovávať všetky
správy bude ona, bolo to tak predtým, keď sa prerokovávala správa o výsledku kontroly, že boli
prítomní vedúci oddelení, niekedy aj zamestnanci príslušného oddelenia a prednosta MsÚ. Pani
primátorka si vyhradila právo, ja to plne rešpektujem, dávam jej oznámenie na vykonanie
kontroly a dala som jej aj správu o výsledku kontroly, ktorá je na osemnásť strán, každý jeden
žiadateľ je tam rozpísaný. Bola lehota na vyjadrenie sa k danej správe, návrhu, 10 dní. Áno,
mala si tam aj veľa svojich poznámok, čo si vyzývala jednotlivých žiadateľov, resp. prijímateľa
dotácie, že nemá to, že nemá tamto, aby to predložil. Áno, rešpektovala som tieto veci. Urobila
som si aj kópie.
Ing. Balážová, vedúca oddelenia MaRR – teraz vyplýva z tej správy, že bola nedôsledne
vykonaná kontrola z mojej strany a práve prijatím nového VZN som odkladala oveľa
dôležitejšie veci nabok a som sa venovala tomu, čo bolo z časového hľadiska priam heroický
výkon. Pozriem si to a prijmeme opatrenia.
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Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Puchala, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
10. Doplnenie plánu investícií na rok 2018

16:14 hod.

Primátorka mesta predložila písomný návrh doplnenie plánu investícií na rok 2018, ktorý je
prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – sú ešte finančné prostriedky na projekty? Ešte okrem toho, čo sme
schvaľovali, budú nejaké projektové dokumentácie do konca roka?
Ing. Čupajová, stavebný úrad –finanč né prostriedky máme. Neviem povedať, iba ak by bola
do konca roka nejaká výzva.
Poslanec Puchala – sú plne vyťažené detské jasle v našom meste, je predpoklad obsadenia
nových jaslí?
Primátorka mesta– podľa informácií, ktoré mám, detské jasle sú budované na 10 detí a je ich
tam pravdepodobne 14 detí, takže sú naplnené nad rámec kapacity.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Puchala, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
11. O P E R A Č N Ý P L Á N zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev v Krompachoch na obdobie 2018-2019.
16:20 hod.
S. Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh Operačného plánu zimnej
údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Krompachoch na obdobie 20182019, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Puchala, Derdáková
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
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12.Návrh rámcovej zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o Spišské Vlachy

16:25 hod.

Ing. J. Perháč, konateľ spoločnosti Ekover s.r.o. Spišské Vlachy – rámcová zmluva vám
bola predložená. Končí nám 6 ročná rámcová zmluva, ktorá bola podpísaná v roku 2012, kedy
skončila činnosť Brantner Krompachy. Táto zmluva končí 31.12.2018 s tým, že deklarovali
sme týmito zmluvami žiadosti na fond ohľadom projektu v Hincovciach. Aj táto rámcová
zmluva, dúfam, že sa schváli, bude deklarovaná pre projekt Hincovce a to z dôvodu naplnenia
vstupného materiálu do budúcna pre činnosť tejto linky.
Poslankyňa Derdáková –posudzovala túto rámcovú zmluvu naša právnická kancelária?
Primátorka mesta – áno.
Poslankyňa Derdáková – iné činnosti na strane 3 rámcovej zmluvy sú: údržba, opravy
a rozširovanie verejného osvetlenia a vzápätí máme koncesnú zmluvu, kde sa hovorí, že tieto
činnosti nám robí spoločnosť EcoLed Solutions a.s. Takže podľa môjho názoru nevidím dôvod,
prečo by dve spoločnosti mali robiť údržbu verejného osvetlenia v našom meste. Navrhujem
toto vypustiť zo zmluvy. Ďalej veľmi pekne sú vysvetlené pojmy, ale chýba mi tu, čo sa rozumie
pod pojmom údržba.
Ing. J. Perháč, konateľ spoločnosti Ekover s.r.o. Spišské Vlachy – rámcová zmluva - sú
všetky činnosti vo všeobecnosti podľa činnosti, ktoré sú schválené živnostenským úradom.
Vianočná výzdoba je súčasť verejného osvetlenia, keďže ju robíme my, je to všeobecne
povedané, ale keď zoberieme ročnú zmluvu, ktorá je v nadväznosti na rámcovú zmluvu, tam sú
špecifikované pojmy. Táto rámcová zmluva je všeobecná pre všetkých spoločníkov Ekover
s.r.o., čiže pre všetky mestá a obce. Všetky tieto činnosti, ktoré p. poslankyňa spomínala, sa
budú špecifikovať v ročnej zmluve aj s cenami.
Poslankyňa Derdáková – ďakujem za vysvetlenie, naďalej trvám na poslaneckom návrhu.
1.Poslanecký návrh Ing. Evy Derdákovej:
Rámcová zmluva - v bode F. iné činnosti sú: doplniť slovo najmä.
Hlasovanie za poslanecký návrh Ing. Evy Derdákovej:
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 10 - Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič, Mičeková,
Derdáková, Puchala
zdržal sa : 1 - Barbuš
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
Poslanecký návrh prešiel.
2.Poslanecký návrh Ing. Evy Derdákovej:
Rámcová zmluva – vypustiť údržba, opravy a rozširovanie verejného osvetlenia.
Hlasovanie za poslanecký návrh Ing. Evy Derdákovej:
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 5 - Ontko, Dzimková, Šmidová, Derdáková, Hojstrič
zdržal sa : 6 - Barbuš, Puchala, Mičeková, Kozlová, Zahuranec, Stana
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
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Poslanecký návrh nebol prijatý, neprešiel.
3.Poslanecký návrh Ing. Evy Derdákovej:
Rámcová zmluva – vysvetliť pojem údržba.
Stiahnutý poslanecký návrh s požiadavkou, aby to bolo v ročnej zmluve.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) s poslaneckým
návrhom Ing. Evy Derdákovej.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie)
s poslaneckým návrhom Ing. Evy Derdákovej.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada) s poslaneckým návrhom
Ing. Evy Derdákovej.
13.Návrh VZN 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Krompachy
16:47 hod.
S. Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh VZN č. 2/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy, ktorý
je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – čo je dôležité v novom návrhu, oproti starému VZN o odpadoch?
Viem, že sa to týka bioodpadov.
Ing. Ondáš, vedúci VaŽP – dôvody boli kvôli tomu, aby sme to mali zosúladené s platnými
predpismi a vyhláškami. Museli sme sa prispôsobiť novým pravidlám.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
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proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
14. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta v školskom roku 2018/2019
17:00 hod.
Primátorka mesta – predložila písomný návrh na obsadenosť škôl a školských zariadení na
území mesta v školskom roku 2018/2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková., Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
15. Návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018

17:06 hod.

Primátorka mesta – predložila písomný návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení
na rok 2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Ing. Znanec, vedúci odd. ŠaKŠ – p. riaditeľka Centra voľného času Prima nám včera
oznámila, že jedna pracovníčka odchádza do invalidného dôchodku. Nakoľko to bolo oznámené
len teraz, nebola urobená úprava rozpočtov, požiadali nás, aby sme vedeli urobiť úpravu
rozpočtu pre Centrum voľného času vo výške 500 €, jeden plat na odchodné.
Poslankyňa Šmidová – poslanecký návrh vziať 500 € z rozpočtu ZŠ Zemanská, podľa
odporúčania Ing. Znanca a dať to pre Centrum voľného času Prima na vyplatenie odchodného
pre jednu pracovníčku, ktorá odchádza do invalidného dôchodku.
Hlasovanie za poslanecký návrh PaedDr. Slávky Šmidovej:
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 9 - Ontko, Dzimková, Šmidová, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala,
Barbuš
zdržal sa : 1 - Zahuranec
proti
: 1 - Derdáková
Nehlasoval Jendruch.
Poslanecký návrh prešiel.
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Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.17– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje) s poslaneckým
návrhom PaedDr. Slávky Šmidovej.
16. Konanie dobrovoľnej zbierky pre Základnú školu s materskou školou, SNP 47
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy
17:11 hod.
Primátorka mesta – predložila písomný návrh na konanie dobrovoľnej zbierky pre Základnú
školu s materskou školou, SNP 47 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je
prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
17. Doplnok č. 25 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch Informácia
17:13 hod.
Primátorka mesta – predložila písomný návrh Doplnku č. 25 k Organizačnému poriadku
Mestského úradu v Krompachoch – Informácia, ktorý je prílohou tejto zápisnice – pracovníčka
na oddelení školstva, kultúry a športu.
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
18. Návrh Doplnku č. 1 VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta 17:16 hod.
S. Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh Doplnku č. 1 VZN
č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov na území mesta, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Zákon nám ukladá, že mesto je
povinné VZN urobiť nejaký zoznam spoločností (právnických a fyzických osôb), ktorý sú
povinný vypracovať povodňové plány a každý rok ich aktualizovať. Zvyčajne ide
o spoločnosti, ktoré sú v blízkosti vodných tokov. My to VZN máme, ale z toho zoznamu
vypadli 3 spoločnosti, ale pribudli nové spoločnosti. Preto sme vypracovali doplnok.
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Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Z prítomných 12 poslancov MsZ boli:
za
: 11 - Barbuš, Zahuranec, Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Kozlová, Hojstrič,
Mičeková, Derdáková, Puchala
zdržal sa : 0
proti
:0
Nehlasoval Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 50/H.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
19. Rôzne

17:20 hod.

20. Diskusia

17:21 hod.

Poslanec Hojstrič – p. zástupca, vážené panie poslankyne, celý poslanecký zbor, chcem sa
všetkým poďakovať za uplynulé 4 roky a čo ma tak trochu potešilo, že zo žiadnych úst som
nepočul vec, aby sme si na konci funkčného obdobia vyplatili nejakú odmenu. Myslím si, že
patríme k nie veľkému počtu samospráv, som rád, že sme takto postupovali.
Ďakujem vo svojom mene a v mene všetkých poslancov poslankyni Ing. Evičke Derdákovej za
uplynulé 4 roky, aktivita sa nedá merať, ale podala najviac poslaneckých návrhov.
Poslankyňa Derdáková – za všetkých nás, poslancov, keďže je to posledné mestské
zastupiteľstvo v tomto volebnom období, je malý predpoklad, že sa uvidíme v tejto zostave aj
naďalej. Ďakujem najskôr pani primátorke, ktorá je hnacím motorom tohto úradu a tohto mesta,
samozrejme k tomu je potrebná súčinnosť všetkých ostatných. Ďakujem všetkým
funkcionárom, p. hlavnej kontrolórke, p. prednostke, p. zástupcovi, všetkým zamestnancom
mestského úradu od p. primátorky až po posledného aktivačného zamestnanca za spoluprácu,
za ústretovosť. Pretože, len spoločnými silami sa dá niečo dosiahnuť. Prajem Vám všetko dobré
a úspech vo voľbách.
Poslanec Zahuranec – ďakujem za celé funkčné obdobie, čo sme tu v meste niečo urobili,
možno niečo dobré, niečo zlé, ale ja si myslím, že viac bolo toho dobrého.
Poslankyňa Šmidová – veľmi pekne ďakujem kolegom, pre mňa ako nového poslanca to bola
obrovská príležitosť, spoznala som veľa ľudí, získala som veľa skúseností a myslím si, že
netreba pozerať na to, čo bolo, ale sa treba pozerať na to, čo bude. Srdečne všetkým ešte raz
ďakujem.
Poslankyňa Mičeková – ja už mám len jednu otázku, ako sú umiestnené tabule k voľbám, iba
jedna je kolmo, neviem komu tá tabuľa patrí, či sa to nedalo, aby boli umiestnené v jednom
smere. Prajem všetkým, ktorí čestne kandidujú vo voľbách veľa úspechov a zároveň verím, že
sa všetci volieb zúčastnia bez akýchkoľvek napadnutí svojich protikandidátov.
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Ing. Ondáš, vedúci oddelenia VaŽP –nie je to prvý rok, je to dorábaná tabuľa. Problém bol,
kde ju umiestniť, aby to nebolo príliš nahustené.
Poslanec Stana – ďakujem za celé 4 roky ako nováčik, za nadobudnuté skúsenosti. Ďakujem
hlavne p. primátorke, kolegom poslancom a v neposlednom rade zamestnancom mestského
úradu. Dúfam, že sa všetci vidíme v ďalšom volebnom období.
21. Záver

17:33 hod.

Primátorka mesta – vážená pani hlavná kontrolórka, pán zástupca, vážené panie poslankyne
vážené páni poslanci, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj vy mne, aby som Vám všetkým
poďakovala za prácu počas štyroch rokov. Ďakujem vám veľmi pekne za to, čo sme spolu
dokázali, verím, že občania to ocenia a odovzdajú hlas tým, ktorí si to najviac zaslúžia. Mojou
túžbou a prianím je, aby sme sa ešte dlhé roky stretávali nielen tu, ako povedal poslanec p.
Stana, v zdraví, šťastí. Nie je podstatné, aby sme sa stretávali tu, ale je podstatné, aby sme sa
stretávali ďalej. A keď sa stretneme na ulici, aby sme si s čistým svedomím a bez problémov
mohli pozrieť do očí a podali si ruky. Prajem veľa zdravia, veľa šťastia, veľa úspechov, veľa
lásky a najmä pokoj v našom ďalšom živote. Veľmi pekne všetkým ďakujem.
V Krompachoch 24. októbra 2018
Zapísala : Mgr. Jozefína ŠIMOŇÁKOVÁ
Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

OVEROVATELIA:
Mgr. Marta MIČEKOVÁ, poslankyňa MsZ
Vladimír PUCHALA, poslanec MsZ
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