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ZÁPISNICA 
z 2. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

12. decembra 2018 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

           13.06 hod. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 2.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ,  zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, 

zamestnancov mesta a občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 

Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

V miestnosti nebol – MUDr. Marián Hojstrič, MUDr. Stanislav FARKAŠ. 

Ospravedlnený – MUDr. Stanislav Farkaš. 

 

Primátorka mesta Krompachy podala informáciu, že poveruje Ing. Dáriusa Dubiňáka 

zastupovaním primátorky mesta t.j. výkonom funkcie „zástupcu primátorky mesta“ na úväzok 

0,6 t.j. 22,5 hod. týždenne. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 – Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.1 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

Primátorka mesta Krompachy predložila návrh programu dnešného rokovania. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba volebnej komisie 

5. Interpelácie poslancov MsZ 

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov, podpredsedov a členov 

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba jej členov 

8. Schválenie poslanca MsZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

9. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 

1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

10. Určenie platu primátorke mesta Krompachy 

11. Majetkové návrhy 

12. Návrh rozpočtových opatrení 

13. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady 
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14. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy. 

15. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

17. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018 

18. Návrh na vymenovanie členov rady školy a školských zariadení za zriaďovateľa 

19. Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy 

20. Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Krompachy 

21. Návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2012 

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach 

22. Informácia – Doplnok č. 26 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch 

23. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2019 

24. Rôzne 

25. Diskusia 

26. Záver 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    13.10 hod. 

 

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

overovateľov zápisnice poslancov Ing. Dáriusa DUBIŇÁKA a Ing. Líviu KOZLOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie       13.11 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Oľga 

DZIMKOVÁ, členovia – Ing. Ľuboš ONTKO a PaedDr. Slávka ŠMIDOVÁ. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za : 9 – Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.1 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

4. Voľba volebnej komisie        13.13 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie volebnej komisie: predseda – Ing. Eva 

DERDÁKOVÁ, členovia – Radovan ĎORKO a Mgr. Branislav BOCAN. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 – Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.2 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

5. Interpelácie poslancov MsZ       13.14 hod. 

 

Poslankyňa Dzimková - boli naplnené rozpočtové oparenia z posledného MsZ ohľadom 

mažoretiek a Denného centra seniorov? 

Primátorka mesta – čo sa týka rozpočtového opatrenia pre mažoretky, tak áno a na 

rozpočtovom opatrení pre Denné centrum seniorov sa pracuje. 

Poslankyňa Derdáková – októbrové vydanie Krompašského spravodajca bolo stiahnuté 

z predaja z dôvodu chýb. Okrem toho tam chýba fotografia kandidátky na primátorku mesta, 

myslím si, že cenzúra by mala skončiť. Chcem sa opýtať, prečo bolo stiahnuté októbrové číslo, 

prečo sa neobjavila fotografia kandidátky v druhom vydaní a kto to zaplatí. 

Primátorka mesta – aby sme boli zmierliví, tak to, aké fotografie sa dávajú do Krompašského 

spravodajcu koriguje len Redakčná rada. Prizvite si Redakčnú radu, prečo boli niektoré 

fotografie stiahnuté, my do toho nevstupujeme. Boli tam gramatické chyby v texte, preklepy 

a aj samotné redaktorky mali veľké výhrady voči tomuto číslu. Do článkov a do fotografií nikto 

nevstupuje. Dáme to Redakčnej rade, nech sa k tomu vyjadrí písomne. Nie je to jedno číslo, 

ktoré sa muselo prerábať. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – stala sa chyba vo výtlačkoch, pretože sa tlačilo v noci. 

Bolo nám to vysvetlené tak, že toto vydanie nemôže vyjsť vonku a nikto sa pod to nepodpíše, 

pretože tam boli veľké chyby. V noci došlo k tomu, že polovica výtlačkov bola bez chyby 

a polovica bola s chybami a preto sme všetko stiahli. Mali sme tu aj p. Lukáča z MOON-u 

a dospeli sme k záveru, že Krompašský spravodajca sa musí jednoducho stiahnuť z obehu 

a musí sa to opraviť. Naozaj to nebol žiadny zámer z nasej strany, aby sa dala fotografia preč.  

Poslankyňa Derdáková – menili sa aj uverejnené pozvánky. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – zbytočné dávať nejaké stanovisko, keď ste presvedčená 

o tom, že to sme urobili my, ja som to určite nestiahla zámerne z obehu. 

Primátorka mesta – jediné čo vytýkam redakčnej rade a tlačiarovi je veľa voľných miest a do 

článkov nikto z nás nezasahuje. Dáme aj písomné stanovisko, resp. redakčná rada. Nezaplatí to 

nikto, lebo tlačiar si bol vedomý, že spravil chybu. 

 

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov, podpredsedov a členov     

           13.16 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh týkajúci sa zriadenia komisií, určenie náplne 

ich práce, voľby predsedov a podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

na volebné obdobie 2018-2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 -  Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/B.1 – viď pripojené k zápisnici (zriaďuje). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 
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Za  : 9 -  Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

Zdržal sa  : 0 

Proti : 0 

Nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.3 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 -  Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.4 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba 

jej členov              13.21 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh týkajúci sa zriadenia komisie podľa čl. 7 ods. 

5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov, ktorý je prílohou tejto zápisnice.

  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

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

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.5 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.6 – viď pripojené k zápisnici (volí). 
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8. Schválenie poslanca MsZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení      13.25 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh týkajúci sa schválenia poslanca MsZ, ktorý 

bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva. Písomný návrh je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/C.1 – viď pripojené k zápisnici (poveruje). 

 

9. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 

1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine       13.26 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh týkajúci sa schválenia poslancov zastupiteľstva, 

ktorí budú vo volebnom období 2018-2022 poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 

36/2005 Z.z. o rodine. Písomný návrh je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.1 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

10. Určenie platu primátorke mesta Krompachy     13.27 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ - predložila písomný návrh na určenie platu primátorke 

mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Dubiňák – dal poslanecký návrh, aby sa zvýšil mesačný plat mesačný plat Ing. Ivety 

Rušinovej, primátorky mesta, v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov o 10 %. 

Poslankyňa Derdáková – vzhľadom na náročnosť, plat určujeme odteraz, od nového 

volebného obdobia. 

 

Prestávka 13.30 hod. – 13.39 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková – vydala 9 hlasovacích lístkov  

za: 7 

proti: 1 

nehlasoval: 1 
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Z prítomných 10 poslancov za poslanecký návrh  boli 9 poslanci: Dubiňák, Dzimková, 

Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, Derdáková. Proti poslaneckému návrhu 

nebol nikto. Nehlasoval Jendruch. Návrh prešiel.  

 

Poslankyňa Derdáková – na základe tajného hlasovania bolo vydaných 9 hlasovacích lístkov. 

Za zvýšenie platu boli 7 poslanci; proti 1 poslanec; nehlasoval 1 poslanec.  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.2 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

MsZ v Krompachoch na základe tajného hlasovania prijalo uznesenie č.2/I.1 – viď pripojené 

k zápisnici (zvyšuje). 

 

11. Majetkové návrhy        13.43 hod. 

 

V miestnosti poslanec Hojstrič. 

 

11.1 Zámer predaja časti pozemku na Zemanskej ulici v Krompachoch 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila písomný návrh týkajúci sa zámeru predaja 

časti pozemku na Zemanskej ulici, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Dzimková – zaujímalo by ma, či bol oslovený konateľ nemocnice a aké má plány 

s pozemkom? 

Primátorka mesta – bol oslovený pri prvej žiadosti. 

Poslankyňa Dzimková – nebolo by dobré osloviť ho znova? 

Primátorka mesta – tento pozemok je náš, ale teraz schvaľujeme len zámer. 

Poslanec Stana – minulého roku bolo stanovisko nemocnice záporné, nakoľko doteraz tam nič 

nespravili, tak sa chcem opýtať, či tam neplánujú spraviť parkovisko.  

Poslankyňa Derdáková – zaujíma ma, či sa niečo zmenilo na žiadosti, ktorá bola pri prvej 

situácii. Nevieme, na čo pozemok ešte využijeme. Buďme opatrní. 

Poslanec Hojstrič – komisia ho v minulosti neodporúčala, heliport je len dočasný a odvtedy to 

neprešlo žiadnou komisiou. Treba rokovať s nemocnicou, aby to malo hlavu a pätu. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – na situácii sa nezmenilo 

nič. Žiadosť musíme predložiť MsZ a preto je tu opätovne predložená. Žiadosť neprešla, lebo 

sa tam plánuje heliport.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za  : 0 

zdržal sa  : 1 - Kozlová  
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proti : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Derdáková 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.1 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje). 

 

11.2 Schválenie Dodatku č. 1 k Prevádzkovej zmluve zo dňa 31.08.2016 uzavretej v zmysle 

ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie 

Zberného dvora na Hornádskej ulici v Krompachoch 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh schválenia Dodatku č. 1 k Prevádzkovej zmluve 

zo dňa 31.08.2016 uzavretej v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov na prevádzkovanie Zberného dvora na Hornádskej ulici v Krompachoch. Písomný 

návrh je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – možno som prehliadla dôvodovú správu, preto sa chcem opýtať, či 

je s tým spoločnosť Ekover stotožnená? 

Primátorka mesta – áno. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

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

 

11.3 Schválenie nových projektových zámerov 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na schválenie nových projektových zámerov, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Pred dvoma týždňami sme navštívili bytový dom na Starej 

Maši. Celý objekt je v havarijnom stave a keď sa neopraví, tak bytový dom spadne a títo ľudia 

nemôžu obývať tento dom, preto uvažujeme s postavením nového bytového domu, kde by boli  

ľudia umiestnení. Musíme zavolať statika a projektanta, aby sa na celý objekt pozreli a pokiaľ 

budú bytové domy staticky vyhovujúce, tak ich opravíme. Preto sa chceme zapojiť do výzvy. 

Bytové domy budú slúžiť len týmto obyvateľom, ktorí sú slušní, platia nájom a majú iný 

štandard života. Potrebujeme presťahovať 5 rodín do slušnejšieho bývania. Dotácia je vo výške 

95 %, ktorá je cez Ministerstvo vnútra. Nevieme, kde ich máme presťahovať, ak by došlo 

k devastácii domu. Je to len zámer a ešte nebol rozpracovaný projekt. Ak dáte súhlas, tak 

začneme na tom pracovať. 

Poslankyňa Derdáková – ja podporujem všetky 4 aktivity. Čo sa týka kina, keď sa mladí 

domáhajú, že nemajú kde chodiť, tak nech využijú kino, ja som za. Najviac sa mi páči výstavba 

bytového domu na Starej Maši. 

Primátorka mesta – jedná sa o výstavbu nového bytového domu a obyvatelia zo starého domu, 

by boli presťahovaní do nového. Potom sa zváži, či sa tie súčasné domy zbúrajú, alebo 

zrekonštruujú. My sa budeme uchádzať o dotáciu aj na výstavbu, ako aj na rekonštrukciu. 
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Všetko záleží od financií a od statika, ktorý rozhodne, či sa oplatí rekonštrukcia objektu alebo 

nie. 

Poslanec Stana – súhlasí so všetkými aktivitami. Aká je spoluúčasť mesta.  

Primátorka mesta – spoluúčasť je 5 %. 

Poslanec Stana – budú môcť žiadať o byty aj obyvatelia z Družstevnej a Hornádskej ulice? 

Primátorka mesta – my uvažujeme len o bytovke, kde by sa presťahovali len rodiny, ktoré 

v súčasnosti bývajú v týchto dvoch bytových domoch a na ulici  29. augusta sú Rómovia, ale 

sú veľmi slušní. Išli bývať do zdevastovaných domov a sami si ich poopravovali. Sú to ľudia 

na vyššej úrovni. Ak nepostavíme nový dom, tak im to spadne na hlavu. Ak by sme byty 

rekonštruovali, tak ich musíme aj tak niekam presťahovať. 

Poslanec Hojstrič – na viacero otázok bolo zodpovedané. Aký je časový horizont na 

predkladanie žiadosti? 

Primátorka mesta – do marca, takže už je najvyšší čas na tom pracovať. 

Poslanec Ontko – starý dom sa zbúra? 

Primátorka mesta – uvidíme, čo povie statik. 

Poslanec Ďorko – s akou finančnou čiastkou bude narábať mesto? Vedeli by sme v nejakej inej 

časti mesta postaviť niečo naviac? Vedeli by sme postaviť aj viac ako 18 bytových jednotiek? 

Primátorka mesta – neviem, aké budú náklady. Z celkového počtu bude spoluúčasť mesta len 

5 %. Na tomto mieste sú vybudované všetky siete, máme tam vlastnú čističku. Máme aj 

projektovú dokumentáciu na nízkoštandardné byty, ktoré sa mali stavať na Hornádskej ulici 

a keď sa mali vykupovať pozemky, tak prišla povodeň a je to záplavová oblasť. Nevieme tam 

nič postaviť. S pozemkami v meste to je zložité. Na Starej Maši je pripravený veľmi pekný 

projekt železiarenského múzea s tým, že sa tam majú opraviť aj budovy, ktoré sa už pomaly 

rozpadajú. Vedľa železiarenského hámra plánujeme  vybudovať zónu pre ľudí, ktorí prídu do 

múzea. Neviem, ako v súčasnosti riešiť situáciu marginalizovaných skupín. 

Poslanec Stana – dúfam, že sa niečo postaví aj pre mladé rodiny. 

Primátorka mesta – skĺzli sme do rokovania ďalšieho MsZ, kde vám budú predstavené ďalšie 

investičné zámery. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.3 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.4 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.5 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.7 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

11.4 Odkúpenie nehnuteľnosti na Trangusovej ulici v Krompachoch 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predložila majetkový návrh o odkúpení nehnuteľnosti 

na Trangusovej ulici v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – keď som videla, že dom je na predaj, tak mi hneď zišlo na um, že 

by ho mohlo mesto kúpiť, mohli by sme tam nájsť využitie. 

Poslanec Dubiňák – z mojej strany som veľmi rád, že je taká možnosť odkúpenia tohto domu, 

ale čo sa týka ceny, tak nie som presvedčený, že táto nehnuteľnosť je hodná tejto ceny a som 

za to, aby sa rokovalo s majiteľom.  

Poslankyňa Kozlová – chcem tento návrh podporiť, pretože keď som bola v októbri v Dennom 

centre seniorov, tak musím povedať, že je to nedôstojný priestor pre seniorov. Bola by som za, 

keby sa tam zriadilo Denné centrum seniorov. 

Poslanec Hojstrič – niektoré otázky boli povedané, vrátim sa do histórie, mali sme prisľúb od 

p. Štefanova, že Denné centrum seniorov malo byť myslím na Trangusovej ulici. Tento dom je 

v centre a možno by bolo potrebné vedieť cenu za lokalitu. 

Poslanec Stana – budem sa opakovať, je možnosť zveľaďovať mestský majetok, tak som za. 

Primátorka mesta – p. Skrak je lokálpatriot a veľmi by chcel, aby tento objekt skončil ako 

krompašské múzeum, aj v projekte je nazvané múzeum hutníctva. Povedzte do akej maximálnej 

sumy môžem s nimi rokovať. 

Poslankyňa Derdáková – aby sa nestalo, že kvôli 4 alebo 5 tisícom sme o to prišli a v centre 

mesta budeme mat niečo, čo nechceme. 

Poslankyňa Derdáková – myslím si, že p. Skrak nechce, aby dom ostal v rukách niekoho ale 

v rukách mesta. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 9 – Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 1 – Dubiňák  
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proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.6 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

12. Návrh rozpočtových opatrení       14.29 hod. 

 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – predložila písomné 

návrhy rozpočtových opatrení, ktoré sú súčasťou zápisnice.  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 – Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.8 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 48). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 – Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.9 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 49). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 – Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.10 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 50). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 – Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.11 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 51). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 
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za  : 10 – Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.12 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 52). 

 

13. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady        14.33 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh týkajúci sa Doplnku č. 2 k VZN č. 3/2014 

o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné odpady. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/F.1 – viď pripojené k zápisnici (uznáša sa). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.3 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

14. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy         

           14.36 hod. 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh týkajúci sa Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2014 

o miestnych daniach na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – to, čo bolo v organizačnom poriadku, toto teraz máme presunuté vo 

Všeobecne záväzných nariadeniach?  

Ing. Ivančo, vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí – nie 

v organizačnom, ale vo Všeobecne záväznom nariadení. 

Poslanec Hojstrič – je technicky možné otvoriť si stánok a napojiť sa načierno? Ako to máme 

zabezpečené, aby sa nestalo, že niektorý stánok vyhorí tak, ako to bolo nedávno v Bratislave. 

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

tak voľne si stánok postaviť nemôžete, lebo máme zriadenú komisiu, ktorá všetko kontroluje. 

Stalo sa nám na jarmoku, že nám vyhadzovalo ističe, my to máme tak urobené, že keď je nejaký 

problém s elektrikou, tak vyhadzuje ističe a stánok nezhorí. My to máme profesionálne urobené. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka – komisia kontroluje, či majú stanári všetok zaplatené. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 
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za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/F.2 – viď pripojené k zápisnici (uznáša sa). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 11 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.4 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

15. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok     14.42 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh, týkajúci sa odpísania nevymožiteľných 

pohľadávok, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – som rada, že máme predložený tento odpis pohľadávok. Viem, že je 

takýto zákonný postup a my z toho nemáme žiadny efekt, ale aspoň sa nám zreálnia dane za 

nedoplatky, aj hospodársky výsledok.  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.13 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019    14.44 hod. 

 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka – predložila písomný návrh, týkajúci sa Plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnila, že pani primátorka uložila vykonať kontrolu na dotácie za rok 2018 a dodala, že 

osobne túto kontrolu privítala. 

Poslankyňa Derdáková - aj ja vítam túto kontrolu a chcela by som upozorniť, aby sme našli 

spôsob a riešenie, že ten, kto nespĺňa VZN, nemôže dostať dotáciu.  

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – je to pravda, zrejme 

bude spracovaný materiál na základe ktorého sa budú schvaľovať finančné prostriedky.  

Primátorka mesta – budú sa kontrolovať najmä predložené vyúčtovania, ktoré predložia 

jednotlivé subjekty a či boli tieto predložené vyúčtovania správne. Boli nám vytknuté 

nedostatky a preto som nariadila túto kontrolu. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka – čo sa týka dotácií, zákon o finančnej kontrole a audite 

hovorí, že sa vykonáva základná kontrola, ktorú robí subjekt. Ja nemôžem urobiť 

administratívnu kontrolu. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.5 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

informáciu primátorky mesta o uložení úlohy pre hlavnú kontrolórku mesta). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.14 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje návrh 

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2019). 

 

17. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018              14.53 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh, týkajúci sa úpravy rozpočtu škôl a školských 

zariadení, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.15 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje úpravu 

rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.16 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje úpravu 

rozpočtu ZŠ Zemanská). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 
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nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.17 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje úpravu 

rozpočtu ZŠ s MŠ SNP). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.18 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje úpravu 

rozpočtu MŠ Hlavná). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.19 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje úpravu 

rozpočtu CVČ PRIMA). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.20 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje úpravu 

rozpočtu ZUŠ). 

 

18. Návrh na vymenovanie členov rady školy a školských zariadení za zriaďovateľa    

14.56 hod. 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na vymenovanie členov rady školy a školských 

zariadení, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.1 – viď pripojené k zápisnici (odvoláva). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 
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zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.21 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

19. Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád s majetkovou účasťou mesta 

Krompachy          14.58 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných 

rád s majetkovou účasťou mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že 

poslanci MsZ predložili návrh na zloženie členov dozorných rád. 

Poslankyňa Kozlová – pred 3 rokmi poslala list, že sa vzdáva funkcie člena dozornej rady 

v Mestských lesoch, preto nemôže byť dnes odvolaná. 

Poslankyňa Derdáková – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy bude mať len 1 člena? 

Primátorka mesta – takýto návrh vám predkladáme, lebo taký sme dostali od poslancov.  

 

Prestávka 15.00 – 15.27 

 

Primátorka mesta – pokračujeme v rokovaní. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

Nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.2 – viď pripojené k zápisnici (odvoláva členov 

dozorných rád spoločností s majetkovou účasťou mesta). 

 

Poslanec Hojstrič – predložil poslanecký návrh, aby boli za členov dozornej rady BHMK, 

s.r.o. menovaní pp. Stanislav Farkaš, Ing. Ján Zahuranec a Vladimír Puchala. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli 9 poslanci: Dubiňák, Dzimková, 

Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, Kozlová, Derdáková. Proti poslaneckému 

návrhu nebol nikto. Nehlasoval Jendruch. Návrh prešiel.  

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

Nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/H.1 – viď pripojené k zápisnici (menuje členov 

dozorných rád spoločností s majetkovou účasťou mesta). 

 

20. Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Krompachy          15.31 hod. 
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Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – predlžila návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnila, že Mesto Krompachy podalo žiadosť, ktorá bola schválená a kvôli tomu je tá zmena, 

čo sa týka finančných poplatkov za dané služby. Je to refundovaná cena práce opatrovateliek. 

Poslankyňa Derdáková – tým, že sociálna oblasť mi je veľmi blízka, nemôžeme ísť s cenou 

ešte nižšie? 

Primátorka mesta – môžeme ísť nižšie, ale aj tak bude mesto doplácať za služby. 

Ing. Ivančo, vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí – v dôvodovej 

správe máte napísané, koľko nás stojí hodina poskytnutia opatrovateľských služieb. 

 

V miestnosti nebol poslanec Jendruch. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.6 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie 

dôvodovú správu). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 10 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Hojstrič, 

Kozlová, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/F.3 – viď pripojené k zápisnici (uznáša sa). 

 

Poslanec Jendruch bol v miestnosti. 

 

21. Návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2012 

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach         15.35 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka  – predložila písomný návrh Doplnku č. 2 Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 1 - Hojstrič 

proti : 0 

Nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.7 – viď pripojené k zápisnice (berie na vedomie 

dôvodovú správu). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 
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za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 1 - Hojstrič 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/F.4 – viď pripojené k zápisnici (uznáša sa) 

 

V miestnosti nie je poslanec Hojstrič. 

 

22. Informácia – Doplnok č. 26 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch         15.37 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh Doplnku č. 26 k Organizačnému poriadku 

Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – organizačná štruktúra je kompetencia primátorky. Ak by sa dalo, 

tak by chcela požiadať kolegov, aby sa našli finančné prostriedky a na ekonomickom oddelení 

bolo vytvorené nové pracovné miesto. 

Primátorka mesta – na miesto p. Kramolišovej sme prijali Ing. Perháča, na kultúru sme prijali 

Bc. Čatlošovú. Ľudia sú zahlcovaní prácou zo štatistiky. Rozpočet, ktorý vám bude predložený, 

tak má len svoje medze. Budeme sa mať čo obracať na budúci rok. Bude to zložité a veľmi 

ťažké, tiež potrebujeme robiť ďalšie komunikácie, parkoviská a bude ťažký boj nájsť finančné 

prostriedky. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.8 – viď pripojené k zápisnici (berie na vedomie). 

 

23. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2019  15.43 hod. 

 

Primátorka mesta – predložila písomný návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch 

na rok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnila, že jednotlivé termíny sú určené raz za 2 mesiace.  

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za  : 9 - Dubiňák, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Bocan, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

nehlasoval Jendruch. 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.22 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Primátorka mesta – na záver roka budeme musieť zvolať MsZ, pretože ku koncu roka 

dochádzajú k faktúry, ktoré nám spoločnosti na záver roka vyhadzujú a nevieme, či budú 
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jednotlivé položky naplnené. Chcem Vás poprosiť, aby sme 28. decembra 2018 o 13.00 hod. 

zvolali MsZ. Mal by byť ten jeden bod. 

 

24. Rôzne          15.46 hod. 

 

25. Diskusia          15.46 hod. 

 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka –  chcela by poprosiť a upozorniť, po voľbách máme 

nové MsZ, je potrebné nezabudnúť na rokovací poriadok a poriadok odmeňovania poslancov 

MsZ a ďalšie vnútorné predpisy. Porozmýšľajme spoločne, či by nebola taká možnosť, pozvať 

si právnika, na školenie o zákonoch územnej samosprávy atď. a zistiť, aká by bola cenová 

ponuka. 

Primátorka mesta – poprosím poslancov, aby sa vyjadrili. 

Poslankyňa Kozlová – poslanci sa majú neustále vzdelávať, sú ponuky od externých firiem, 

takže by sa mohlo s tým rátať v rozpočte. 

Primátorka mesta – oslovím JUDr. Skurku, či je ochotný vám urobiť takéto skolenie. 

Navrhnite termíny, ktoré predložíme právnikovi. Je to náš právnik a určite nebude brať vyšší 

poplatok ako externá firma. 

Primátorka mesta – poprosím Vás najbližšie zrušiť uznesenie o menovaní komisie. 

Poslankyňa Šmidová – v akom štádiu je klzisko? 

Primátorka mesta – mantinely sú urobené, ale musí mrznúť. Splnili sme všetky požiadavky, 

týkajúce sa dotácie, ktoré mal Slovenský zväz ľadového hokeja a v súčasnosti sa s nimi 

nevieme spojiť. Náš projekt šiel zrejme do zabudnutia. 

Poslankyňa Šmidová – ďakujeme za darčeky a chcem popriať všetkým príjemné sviatky. 

Poslankyňa Kozlová – v tomto volebnom období bude pri MsZ pôsobiť poslanecký klub 

a vedenie mesta bude ešte písomne upovedomené. Ďalej sa chcem opýtať na objednávanie 

tovarov a služieb od určitých podnikateľov, čo ma dosť mrzí. To, že ma niekto podporoval vo 

voľbách, tak nie je dôvod na to, aby sa od neho nemali objednávať tovary a služby. 

Poslanec Stana – údajne spoločnosť Lidl odstúpila od toho, že nebude stavať. 

Primátorka mesta – spoločnosť požadovala o vydanie rozhodnutia. Na jar by chceli začať so 

samotnou realizáciou. V septembri predpokladajú so stavaním prevádzky. Aj spoločnosť Tesco 

chce rozšíriť svoju prevádzku. Nebude sa to týkať samotného Tesca, ale v blízkosti chcú nejaké 

prevádzky. Tiež na jar by chceli začať s územným konaním. My sme tento rok mali začať 

s cyklistickým chodníkom, no bol veľký problém s asfaltérmi, nedalo sa zabezpečiť firmu, 

takže sme požiadali Riadiaci orgán, aby sa posunul termín začatia cyklistického chodníka. 

Začali sme so stavbou, ale s realizáciou sa začne až na jar. Na parkovisku na Maurerovej ulici 

je len podkladová vrstva a ten poklop je len starý a dočasný, aby mohli autá parkovať, ale 

definitívna úprava bude až na jar, keď budú lepšie klimatické podmienky. Nevedeli sme dostať 

do Krompách firmy, ktoré asfaltujú.  

Poslankyňa Derdáková – ako to vyzerá s firmou Kingspan? 

Primátorka mesta – firma beží, chcú zvyšovať kapacitu a majú záujem rozšíriť priemyselný 

park. Pozemok je pripravený a majú záujem. Je to nadnárodná firma. 

Poslanec Stana – cesty sa robili všade na Slovensku a verím tomu, že v úprave ciest budeme 

pokračovať ďalej.  

Primátorka mesta – aj na uliciach Poštová a Maurerova je toho dosť, len bude potrebné vybrať 

najfrekventovanejšie cesty. Ciest, ktoré je potrebné opraviť je veľa a záleží od toho, koľko 

peňazí sa schváli na opravy. Snažíme sa vybrať najlacnejšieho dodávateľa a keď sa nájde lacný 

dodávateľ, tak aj tak je drahý. 
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26. Záver          16.07 hod. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala prítomným za účasť na 2. zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch a všetkým popriala pokojné sviatky. 

 

 

V Krompachoch, 12. decembra 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: 

Ing. Dárius DUBIŇÁK, poslanec MsZ 

        Ing. Lívia KOZLOVÁ, poslankyňa MsZ 

 


