Zápisnica z 5. zasadania MsZ v Krompachoch,
konaného dňa 13. februára 2019 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila 5. zasadanie mestského zastupiteľstva
v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ, zástupcu riaditeľa OO PZ SR Krompachy,
zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta. Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva,
v miestnosti neboli poslanci MsZ Igor JENDRUCH, Slávka ŠMIDOVÁ. Pre práceneschopnosť
sa ospravedlnil poslanec Branislav BOCAN.
Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.
Za predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ.
Poslankyňa Kozlová predložila poslanecký návrh doplniť v bode rôznom: Otvorený list
vlastníkov bytov Lorencova 9. Za predložený návrh boli všetci prítomní 9 poslanci MsZ. Návrh
prešiel.
Poslanec Dubiňák predložil poslanecký návrh doplniť v bode rôznom – návrh na zrušenie
uznesenia č. 2/E.6 z 12. 12. 2018, kúpa nehnuteľnosti na Trangusovej ulici. Za predložený
návrh boli Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Farkaš, Ontko, Ďorko, proti Derdáková, Kozlová,
hlasovania sa zdržal Hojstrič. Návrh neprešiel. V zmysle rokovacieho poriadku na schválenie
doplnenia programu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ a nie
prítomných.
Poslanec Hojstrič predložil poslanecký návrh v bode rôznom – doplnenie členov komisie MsZ
výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody. Za poslanecký návrh boli
všetci prítomní poslanci MsZ. Návrh prešiel.
Primátorka mesta predložila návrh doplniť v bode rôznom informáciu o poskytnutí stave a
príprave žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt - Výstavba zdroja tepla pre budovu Krytej
plavárne v Krompachoch. Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. Návrh
prešiel.
Primátorka mesta predložila návrh o bode 16 rokovať ako bod 15. S návrhom všetci prítomní
poslanci MsZ súhlasili.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Interpelácie poslancov MsZ.
Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2018.
Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2018.
Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad
v Krompachoch za rok 2018.
8. Majetkové návrhy.
9. Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO na rok 2019.
10. Návrh Plánu investícií na rok 2019.
11. Návrh na zrušenie uznesení rezervného fondu.
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12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2019 2021.
13. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2019 -2021.
14. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu.
15. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
škôl a školských zariadení.
16. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2019 pre školy a školské zariadenia.
17. Návrh VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
18. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol.
19. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018.
20. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy
21. Návrh Doplnku č. 2 Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Krompachy.
22. Program odpadového hospodárstva.
23. Informácia o projekte „Zdravé komunity“.
24. Rôzne:
a) informácia o liste vlastníkov bytov;
b) doplnenie členov komisie;
c) informácia o príprave žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt – krytá plaváreň.
25. Diskusia.
26. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

13.15 hod.

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov
zápisnice poslancov MsZ Oľgu DZIMKOVÚ a Ľuboša ONTKA.
3. Voľba návrhovej komisie

13.16 hod.

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:
predseda: poslanec MsZ Marián HOJSTRIČ, členovia poslanci MsZ Radovan ĎORKO a Lívia
KOZLOVÁ.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za : 9 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Derdáková, Ontko.
zdržal sa : 0
proti : 0
v miestnosti neboli Jendruch, Šmidová.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
Pani primátorka požiadala pána zástupcu Dáriusa Dubiňáka, aby viedol rokovanie MsZ
a odovzdala mu slovo.
4. Interpelácie poslancov MsZ

13.20 hod.

Poslankyňa Derdáková predložila v písomnej forme interpelácie, ktoré sú prílohou tejto
zápisnice.
Primátorka mesta – na zasadaní mestského zastupiteľstva už vysvetľovala, akým spôsobom
sa rieši financovanie Denného centra seniorov (ďalej len DCS). Pani Lonská, predsedníčka
DCS bola požiadaná, aby písomne predložila, aké materiálne zabezpečenie je potrebné.
Predložila návrh na rekonštrukciu vstupných dverí. Z bezpečnostného hľadiska musia byť 90
cm oproti terajším 80 cm, preto sú potrebné stavebné úpravy. Budú osadené čo najskôr, ak to
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umožní počasie, v decembri sa to nedalo. Smernica reprezentačného bola vypracovaná,
výdavok reprezentačného je zaznamenávaný, smernica je k dispozícii na sekretariáte
primátorky mesta, doklady sú zúčtované.
Poslankyňa Derdáková – táto odpoveď nestačí, dvere nie je vybavenie, v zasadacej
miestnosti DCS chýbajú stoly, ľudia sedia okolo biliardového stola.
Primátorka mesta – biliardový stôl je súčasťou interiéru, stoly sú aj vo vedľajšej miestnosti,
ale je ťažko premiestňovať biliardový stôl. Sedelo sa pri ňom už niekoľko rokov, prečo sa to
neriešilo v minulosti, keď bola pani poslankyňa vedúcou finančného oddelenia. Väčšie akcie
je možné usporiadať v dome kultúry, alebo v zasadacej miestnosti hasičskej zbrojnice. DCS
sa využíva 3x v týždni 10 ľuďmi. Ing. Ivančo má k dispozícii, čo sa do DCS nakúpilo.
Poslankyňa Kozlová – smernica na reprezentačné bola predložená, ale je z januára 2018,
pričom v marci 2018 bolo povedané, že sa na smernici pracuje.
Primátorka mesta – smernica je k dispozícii na sekretariáte.
Poslanec Hojstrič – poslanci MsZ požiadali o predloženie dokumentu, nebol predložený. Má
sa ísť pozerať do súkromných šanónov na sekretariát?
Primátorka mesta, šanóny nie sú súkromné, v zmysle zákona o informáciách je možné
nahliadnuť. Smernica bola vypracovaná, je v takom stave ako je. O návštevách sa vedie
evidencia.
5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2018

13.35 hod.

kpt. Mgr. Martin Hudák, zástupca riaditeľa OO PZ SR Krompachy, predložil písomnú
správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2018, ktorá je prílohou tejto
zápisnice. Zároveň ospravedlnil pána riaditeľa za neúčasť na dnešnom rokovaní MsZ.
Poslankyňa Kozlová – Krompachy sú v médiách skloňované negatívne, čo sa deje. Naše mesto
patrí do pilotného programu na inštaláciu kamier.
kpt. Mgr. Hudák – je to mediálne nafúknuté. Hliadkuje sa 24 hodín, v meste je jedna hliadka
a jedna pre okolie, termín spustenia projektu nie je stanovený. Musí sa navýšiť počet policajtov,
ako aj materiálne zabezpečenie.
Poslanec Hojstrič – aká je spolupráca s MsP, komunikácia medzi políciou, mestom, MsP. Je
priestor na zlepšenie? Vykonáva sa prevencia na školách?
kpt. Mgr. Hudák – spolupráca a komunikácia je na dobrej úrovni. Hliadka sa často zdržiava
na rizikových častiach, počas podujatí. Niekedy sa nedá byť hneď na mieste po zavolaní.
Prevencia na školách sa robí na základe požiadaviek škôl, prednášky vykonávajú aj rómski
špecialisti.
Primátorka mesta – v súčasnosti je 34 príslušníkov, 3 chýbajú. Prečo vznikol pilotný projekt
– kvôli obťažujúcej kriminalite. Rómske deti sa kúpu sa v Hornáde, ležia na ceste, je neporiadok
okolo kontajnerov, neporiadok na železničnej stanici, podchode, preto sa rozširuje kamerový
systém. Ťažko je povedať, či to pomôže, alebo nie. Mladiství požívajú alkoholické nápoje, bolo
by dobre viac kontrolovať predajcov. Venovať väčší dohľad na železničnej stanici, aby
maloletí neobťažovali cestujúcich a občanov, a tých, ktorí prechádzajú podchodom. Trinásť
ročné rómske dievčatá už rodia. Čo sa koná v tejto veci, hlási o tom nemocnica? Spoločnosť
nemala by pripustiť, aby deti rodili deti.
kpt. Mgr. Hudák – hliadky na železničnej stanici sú 4-5 hodiny denne. Obchodníkom je
ťažko dokázať predaj alkoholu maloletým. Každý prípad rodenia u mladistvých sa rieši, postúpi
sa na odbor kriminálnej polície.
Poslanec Hojstrič – železničná stanica je zveľadená, ale stále sa tam zdržiavajú ľudia, ktorí
tam nemajú čo robiť. V minulosti sa kontrolovali trvalé pobyty, veľa rómov bolo na návšteve
a dnes títo návštevníci rodia deti ich deti.
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Primátorka mesta – vyslovila poďakovanie PP PZ SR Krompachy za spoluprácu, ktorá je na
dobrej úrovni.
Z prítomných 9 poslancov MsZ:
za : 9 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Derdáková, Ontko.
zdržal sa : 0
proti : 0
v miestnosti neboli Jendruch, Šmidová.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2018

13.50 hod.

Peter Kobeľák, zástupca náčelníka MsP, predložil písomnú správu o činnosti MsP za rok
2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Ospravedlnil náčelníka, ktorý je práceneschopný.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, upozornila na uvedený dátum narodenia, aby
sa nezverejnil, pre všetkých platí zákon o ochrane osobných údajov. Je to tam, lebo táto správa
sa zasiela ma ministerstvo vnútra, je to v zmysle príslušnej vyhlášky, preto sú tam aj osobné
údaje.
Od tejto chvíle bola prítomná aj poslankyňa Šmidová.
Primátorka mesta – v súčasnosti je jeden príslušník MsP dlhodobo práceneschopný. Služby
sú vykryté. Vyslovila poďakovanie MsP, s prácou je spokojná, ale vždy sa dá urobiť aj viac.
Nápad priestupkov je vysoký, nestačí riešiť len dohovorom, ale aj pokutami. Viac kontrolovať
mladistvých pri požití alkoholických nápojov.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Derdáková, Šmidová,
Ontko.
zdržal sa : 0
proti : 0
v miestnosti nebol Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
7. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad
v Krompachoch za rok 2018
14.00 hod.
Primátorka mesta predložila písomnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov občanov,
došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – podanie č. 15 – dotknutý sused nesúhlasil s riešením, ale čo vyrieši
komisia, aké stanovisko zaujme.
Poslanec Hojstrič – nič nie je nové, komisia sa tým teraz nezaoberala.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Derdáková, Šmidová,
Ontko.
zdržal sa : 0
proti : 0
v miestnosti nebol Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
8. Majetkové návrhy

14.05 hod.

Primátorka mesta predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
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8.1 - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2013/NZ-EKOVER s.r.o.
Poslanec Hojstrič – môže spoločnosť Ekover s.r.o. prenajímať priestory, ak nie sú činnosti
zapísané v živnostenskom oprávnení?
Ing. Jozef Perháč, konateľ spoločnosti Ekover s.r.o. – môžu sa prenajímať.
Poslankyňa Kozlová – dodatok bol prerokovaný na komisii MsZ finančnej a majetkovej, ktorá
odporúča dodatok schváliť do 31.12.2023.
Poslanec Dubiňák prečo na 5 rokov.
Poslankyňa Kozlová – JUDr. Tauber, člen komisie odporúčal, že je vhodnejšie predlžiť
zmluvu o 5 rokov. Všetky zmluvy sa budú prehodnocovať. Uznesenie MsZ primátorka mesta
nepodpísala, termín bol do 28. 02. 2019, je to firma s majetkovou účasťou mesta. Termíny sa
budú skracovať všetkým firmám.
Poslankyňa Derdáková – 28. 12. 2018 bol predložený dodatok, uznesenie nebolo podpísané,
to znamená, že zmluva bude trvať jeden rok. Na stránke mesta nie je zverejnená zápisnica
z posledného zasadania MsZ. Predloží poslanecký návrh stiahnuť tento bod z rokovania.
Upraviť zásady hospodárenia s majetkom mesta. Nie je splnené to, na čom sa dohodlo.
Primátorka mesta – zápisnica nie je zverejnená, doposiaľ nie je podpísaná overovateľom. Ak
nie je podpísaná zmluva, nájomca je vyzvaný na vypratanie, zmluva pokračuje ďalej. Dodatok
sa predkladá opätovne, doplnený je o zaviazanie prenajímateľa, že 50% z nájmu prenajímateľa
uhradí nájomcovi. Zmluva bola spracovaná a schválená MsZ presne tak, ako je to so zmluvou
nemocnice, že sa priestory môžu prenajímať ďalším podnájomcom.
JUDr. Marián Rušin, právny zástupca spoločnosti Ekover s.r.o. – je možnosť prenajímania
nehnuteľnosti pričom nemusí byť živnostenské oprávnenie. Potrebné si preštudovať zákon, kde
je aj vysvetlenie zákona pod čiarou – iné služby, energie, odpady.
Poslanec Hojstrič – citoval čl. 1.
JUDr. Rušin – v čom je rozpor – nájomca môže dať do podnájmu priestory so súhlasom
vlastníka.
Poslankyňa Derdáková – v zmluve s nemocnicou je uvedené, že časť z nájmu bude použitá
na zhodnotenie majetku. Kde sa to v tejto zmluve uvádza.
JUDr. Rušin – nie je autor zmluvy, ani zmluvy s nemocnicou. Dodatok bol zverejnený na
stránke Ekoveru a aj stránke mesta.
Poslankyňa Derdáková – dodatok je uverejnený pri zmluve pôvodnej?
Primátorka mesta – je zverejnený aj aj. Čl. 3 od. 3 citovala - formou rekonštrukčných prác.
Je to v intenciách ako nemocnica.
Ing. Perháč – požiadal o apelovanie na podpísanie zmluvy. Nadväzuje to na spoločnosť
Hinkom, mohlo by to poškodiť na projekte v styku s bankou.
Primátorka mesta – v nájomnej zmluve spoločnosti Brantner, boli čiastky spolu 103 600,-Sk je to výška ako platí Ekover mestu. Nebola zmienka, že budú zhodnocovať náš majetok.
Doplnila sa výška na 9 000 €, z 3 000,-- €, bol opravený dom smútku, výtoky na cintoríne,
strecha na starom dome smútku, kolumbárium, spoločnosť zhodnotila majetok mesta. Budova
kamenáreň je v užívaní Ekoveru len polovica, ale nájom platí za celú budovu. V druhej polovici
má mesto má umiestnené stroje zo sociálneho podniku. Podarilo sa vybaviť dotáciu na
zakúpenie strojov, ale doposiaľ nie je vybavený úver pre spoločnosť Hinkom, rok sa stojí.
Nesťažujme východziu situáciu spoločnosti Ekover a Hinkom pri vybavovaní úveru.
Pripravujú sa analýzy jednotlivých zmlúv. Budú predložené na zasadanie mestského
zastupiteľstva.
Poslankyňa Derdáková – aký problém dať dodatky v novej zmluve.
Poslanec Hojstrič – predložil poslanecký návrh na 5 minútovú prestávku. Všetci prítomní
súhlasili.
Primátorka mesta – je to bežná prax, že sa robí dodatok k zmluve. Termokomlex ich má 22,
nemocnica 4.
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Poslankyňa Derdáková stotožňuje sa s JUDr. Rušinom a sťahuje poslanecký návrh.
Poslankyňa Kozlová – komisia MsZ finančná a majetková navrhla nájom na 5 rokov, ale
sťahuje tento návrh.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Derdáková, Šmidová,
Ontko.
zdržal sa : 0
proti : 0
v miestnosti nebol Jendruch.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.2 - doplnenie príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov v roku 2018
Poslankyňa Derdáková – výkazy už boli vypracované, odovzdané, inventúra už je ukončená?
Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja– inventarizácia bola
ukončená, zápis nie je podpísaný, výkazy boli odovzdané.
Poslankyňa Derdáková – inventarizácia je od 31.10 do 31.1., predkladá sa do 31.1., ak nie je
uzavretá, použije sa inventarizácia z minulého roku.
Od tejto chvíle zasadania sa zúčastnil aj poslanec Jendruch.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko.
zdržal sa : 1 - Derdáková
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
8.3 - predaj pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch spoločnosti LIDL Slovakia
v.o.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslankyňa Derdáková – najprv schváliť predaj pozemku, schvaľovanie kúpnej zmluvy je
nad rámec zákona.
Ing. Balážová – predaj pozemku sa už schvaľoval.
JUDr. Rušin – môže sa schváliť.
Poslankyňa Kozlová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť kúpnu zmluvu.
Poslanec Hojstrič – Lidl zabezpečoval znalecký posudok, my sme nedávali?
Primátorka mesta – nie, my sme nedávali.
Poslanec Stana – kedy sa začne s výstavbou, urobí sa chodník a osvetlenie, úsek je nehodový.
Poslankyňa Derdáková – od 1.4.2018 platí novela zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení,
vypúšťa sa stanovisko komisií MsZ.
Primátorka mesta – je vydané územné rozhodnutie, vybavuje sa stavebné povolenie. Na jar
by sa malo začať s výstavbou. Vybuduje sa prístupový chodník s pokračovaním až na Starú
Mašu na náklady spoločnosti LIDL aj s osvetlením. Vstup nebude cez čerpaciu stanicu, ale
bude samostatný vstup, prevádzky nebudú prepojené.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
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8.4 - predloženie žiadostí o poskytnutie dotácii zo štátneho rozpočtu
Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, okomentoval
predložený návrh.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.3 , 5/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.5 - Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projekte - KROMPACHY –
Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa
Poslankyňa Derdáková – zamyslieť sa kto bude prevádzkovateľom, ak to bude mesto, musia
sa nájsť zdroje na prevádzkovanie.
Poslankyňa Kozlová – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť.
Primátorka mesta – mesto bude prevádzkovať podľa stanovených princípov tak, ako ich
prevádzkuje ich súkromný prevádzkovateľ. Je predpoklad, že kapacita bude pre 16 detí a že zo
strany rodičov bude záujem.
Poslankyňa Derdáková – asi je predpoklad, že zostanú aj súkromné jasličky. Ale budeme
v prvom rade prevádzkovať my a v prípade, že nebudú súkromné jasle, priestory sa rozšíria
o materskú školu.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.6 - Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy pre projekt - Vybudovanie
systému zadržiavania zrážkovej vody v intraviláne mesta Krompachy
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
8.7 - zámer predaja častí pozemkov na ulici Dolina v Krompachoch
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).
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Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 0
zdržal sa :0
proti : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje priamy predaj).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 0
zdržal sa :1 Dzimková
proti : 10 - Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová, Ontko,
Derdáková.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/G.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje verejnú
obchodnú súťaž).
8.8 - zámer predaja častí pozemkov na Kúpeľnej ulici v Krompachoch
Poslanec Stana – návrh predať pozemok pod oporným múrom.
Poslankyňa Derdáková – aké je stanovisko riaditeľa Mestských lesov Krompachy (ML).
Ing. Vladimír Sajdák, riaditeľ ML – v skutočnosti je záujmom pána Petruša oporný múr
zlegalizovať, zabraňuje zosuvu pôdy a tým aj znehodnocovanie majetku.
Poslankyňa Derdáková – predaj lesného pozemku je v zmysle znaleckého posudku?
Ing. Balážová – v prípade schválenia zámeru predaja časti pozemku bude žiadateľ povinný na
vlastné náklady zabezpečiť vyňatie pozemku z lesného pôdneho fondu a doručiť to mestu
Krompachy.
Poslanec Hojstrič – predložil poslanecký návrh, aby sa z návrhu vypustili druhé dve parcely
a hlasovať za zámer a parcelu C KN 3477/2. Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci
MsZ. Návrh prešiel.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).
9. Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO na rok 2019

15.55 hod.

Primátorka mesta predložila návrh Ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO na
rok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Ing. Perháč – zmena je u položiek a to zvýšenie za skládku, vyplýva to zo zákona, zvýšila sa
cena za pohotovosť zvýšením minimálnej mzdy.
Poslankyňa Derdáková – zmluvy sa uzatvárajú do 31.12.2019, zmluva je po podpísaní
obidvoma stranami, je platná na druhý deň jej zverejnenia. Odporúča ju schváliť od 1.2.2019.
Ing. Perháč – nie je problém, fakturuje sa mesačne.
JUDr. Rušin – spoločnosť Ekover bude poškodená, ak sa termín bude naťahovať.
Poslanec Ontko – komisia výstavby a životného prostredia odporúča zmluvu schváliť.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
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proti : 0
V miestnosti nebol Hojstrič.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer).
10. Návrh Plánu investícií na rok 2019

16.10 hod.

Primátorka mesta predložila návrh Plánu investícii na rok 2019, ktorý je prílohou tejto
zápisnice.
Poslanec Ontko – komisia výstavby a životného prostredia odporúča zmluvu schváliť.
Poslankyňa Derdáková – je vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka
Stará cesta? Chceme robiť pamätník Holokaustu, ale židovský cintorín je v dezolátnom stave.
Prihovára sa skôr k oprave židovského cintorína.
Primátorka mesta – na chodník Starej cesty je spracovaná projektová dokumentácia vo výške
220 000,-- €. Stavba sa nezaradila pre nedostatok finančných prostriedkov. Pamätník
Holokaustu – získal sa grant na výstavbu zelene okolo cyklistického chodníka a okolo
pamätníka. Pamätník bude na bývalej Ružovej ulici – Mlynská ulica. Z kríkov bude urobená
šesť cípa hviezda, v strede umiestnená socha. Urobí sa spevnená plocha zo žulovej dlažby vo
výške 13 000,-- €. Pamätník by mal pripomínať deťom, čo sa v Krompachoch odohralo počas
II. svetovej vojny. Tri filmové spoločnosti budú natáčať film o Ludwigovi „Lale“ Sokolova.
Na židovskom cintoríne sa urobili opatrenia, spevnil sa svah oceľovým pletivom. Každoročne
sa čistí. Na opravu cintorína nemáme finančné prostriedky. do cintorína nemôžeme zasahovať.
Ostatky musia byť dôstojne vybraté a uložené v Izraeli.
Poslanec Stana - nesúhlasí s umiestnením pamätníka v tejto lokalite.
Stanislav Barbuš, asistent primátorky mesta – mesto sa zmluvne zaviazalo starať sa
o židovský cintorín. Cesta na Cintorínskej ulici sa rozšírila z dôvodu výstavby vodovodu, mali
sme urobiť oporný múr, ale nie je tam miesto ani prostriedky.
Hlavná kontrolórka – V návrhu pod písmenom „A“ je príprava projektovej dokumentácie,
v „B“ je to isté, malo by byť realizácia – vlastné zdroje. Upozorňujem, do Plánu investícií na
rok 2019 zahrnúť, doplniť realizáciu aj z dotačných prostriedkov, nie je to tam. Plán investícií
sa schvaľuje na príslušný rok. Nezabudnúť to doplniť, schváliť. Z návrhu vypadlo
protipovodňové opatrenie na Cintorínskej ulici, pôvodne boli ulice Cintorínska a Robotnícka,
teraz Poštová, Robotnícka, Veterná, ulica Cintorínska už nie je. Prečo? V čase búrky, bleskov,
občan p. Kravčuk sa snaží odpratávať konáre a ostatné, aby sa nezapchali vpuste, je to životu
nebezpečné. Ešte sú vodozádržné opatrenia na M. Šprinca.
Primátorka mesta – protipovodňové opatrenie je na ul. Poštovej, Robotníckej a Veternej. Na
Cintorínsku ulicu musíme navýšiť finančné prostriedky. Pôvodne to bolo v pláne, ale riešil sa
potok pri p. Džuganovi. Vodozádržné opatrenie je, že voda zo striech sa zadrží do nádrží, je to
projekt za DK a na ulici M. Šprinca.
Hlavná kontrolórka – myslieť aj na Cintorínsku ulicu, ktorá je pri búrkach zaplavená.
Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a technických služieb – žiaľ na Cintorínsku
ulicu nie sú finančné prostriedky. Nedá sa všetko urobiť naraz.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prípravu).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
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zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje realizáciu).
11. Návrh na zrušenie uznesení rezervného fondu

16.20 hod.

Ing. Balážová, predložila písomný návrh na zrušenie uznesení rezervného fondu, ktorý je
prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/C.1; 5/C.2; 5/C.3; 5/C.4; 5/C.5; 5/C.6; 5/C.7 – viď pripojené
pri zápisnici (ruší).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmenu).
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2019 2021
17.00 hod.
Hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na
roky 2019 – 2021, ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – vyslovila poďakovanie hlavnej kontrolórke za podrobné
spracovanie stanoviska.
Poslane Hojstrič – je to dobre spracované, zo stanoviska citoval výdavky reprezentačných
výdavkov.
Primátorka mesta – zvýšenie reprezentačného o 1 000,-- € je z dôvodu, že dotácia z KSK na
akciu Pankuškové fašiangy nie je. Všetky náklady na realizáciu sú z prostriedkov mesta. Stále
sú problémy s reprezentačným fondom. Je na rozhodnutí poslancov MsZ, či sa to schváli, alebo
nie. Z propagácie sa prostriedky využívajú na reprezentáciu mesta. Mala by sa vydať kniha, od
pána Dulaja sa zakúpili materiály o meste a jeho dcéra ich spracovala. Odmieta sa baviť
o problematike reprezentačného fondu, ak sa neschvália, nemá nič proti tomu. Pankušky sa
ešte tento rok urobia, ďalej sa uvidí.
Poslanec Hojstrič – vyjadril sa k stanovisku hlavnej kontrolórky.
Primátorka mesta – často sa na zasadaniach mestského zastupiteľstva sa hovorí
o reprezentačnom fonde.
Hlavná kontrolórka – stanovisko je pre všetkých tak pre poslancov, primátorku,
zamestnancov, nikde som neútočila, v stanovisku som konštatovala, porovnávala, hodnotila tak
ako pri iných položkách, či už ide o nárast, pokles.
Poslankyňa Kozlová – patrí poďakovanie za spracovanie stanoviska. Pri zostavovaní rozpočtu
mesta Krompachy sa už presne vie, aká je čiastka podielových daní.
Hlavná kontrolórka – je to zverejnené na stránke ministerstva financií.
Primátorka mesta – skoro vždy sme sa trafili pri zostavovaní rozpočtu na základe vývoja
prognóz ministerstva financií. Obavy sú, či sa rozpočet podielových daní naplní. Slovensko je
závislé na Brexite. Automobilová spoločnosť Volkswagen prepúšťa 3 000 ľudí, veľa firiem je
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závislých od automobilových závodov. Z podielových daní 70% je pridelených mestám
a obciam, 30 % pre samosprávne kraje. Bude problém prežiť koniec roka pri poklese dani
z príjmov. Budeme vychádzať z rozpočtu 3 300 000,-- € alebo ho navýšime. Nevedeli sme
zostaviť rozpočet, zvýšili sa mzdy, energie, náklady na jedlo pre dieťa. Rapídne išli mzdy hore
zamestnancom s najnižším príjmom. Rozpočet je vyrovnaný, každú položku sme zvažovali.
Školy dostanú finančné prostriedky bez dohodovacieho konania. Opatrne narábať s rozpočtom,
má sa zrealizovať rekonštrukcia dvoch materských škôl. Ak sa zmení výdaj, povedať z čoho
sa navýši.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
13. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2019 -2021

17.22 hod.

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2019 -2021,
ktorý je prílohou tejto zápisnice, bol vypracovaný v zmysle zákona, je vyrovnaný,
Poslanec Hojstrič – nesúhlasí s položkou – právne služby vo výdavkovej časti. Navrhuje
upraviť právne služby z 15 000,-- € na 12 000,--€. Čo súvisí s nárastom?
Primátorka mesta – zmluvy s dvoma právnymi kanceláriami sa nezmenili. Bola požiadavka,
aby na rokovania MsZ chodili právni zástupcovia, sú to náklady na cestovné. Pri prepočítaní
nákladov na jedného právnika hrubý príjem by bol cca 800,-- €.
Poslanec Hojstrič – uviedol niekoľko miest s približným počtom obyvateľov, ako majú
Krompachy a kde sú právne služby oveľa nižšie. Mesto Krompachy má právničku, využívať jej
služby. Predložil poslanecký návrh právne služby upraviť z 15 000,-- € na 12 000,-- € a 3 000,- € dať na kultúrnu činnosť.
Primátorka mesta – boli závažné právne spory pričom finančná čiastka zostala. Na
primátorku bolo podaných 10 podaní. Právny zástupca je potrebný, plat pre právnika 800,-- €
je málo, právnička rieši priestupky, záškoláctvo, sťažnosti. Právni zástupcovia posudzujú
zmluvy, VZN.
JUDr. Rušin – v zásade nerobí služby pre Krompachy. Škoda, že nie sú prítomní právnici
Puchala a Skurka. S mestom Spišské Vlachy má zmluvný vzťah na 250,-- € a 360,-- € pre lesy,
Spišské Podhradie 100,-- € za začatú hodinu.
Poslankyňa Derdáková – od 1.4.2018 je novela zákona a pri návrhu na rozpočet mala byť
tabuľka na pripomienkovanie. Predmetom schvaľovania rozpočtu je ekonomická klasifikácia,
tabuľky nie sú aktualizované. Civilnú ochranu má robiť spôsobilá osoba, pri zimnej údržbe nie
je uvedená dĺžka chodníkov. Mesto nie je prevádzkovateľom stolnotenisovej herne. V položke
verejná zeleň – ak je väčšia výmera, má byť vyššia hodnota. Pri detských ihriskách, lavičkách,
cintoríne, nie je uvedená mierka. Stavebný úrad - výdavky nesúvisia s transferom zo štátu.
Primátorka mesta – bolo zvolané stretnutie s poslancami MsZ k rozpočtu, bola zhoda, neboli
námietky. Dvere na úrade sú otvorené pre poslancov, pripomienky sa mohli akceptovať.
Rozpitvávajú sa položky, rozpočet bol zverejnený v zákonnej lehote, neboli pripomienky.
Stolnotenisová herňa - podpísaná je zmluva s nájomcom, výdavky započítavajú sa do dotácie
alebo nie.
Poslankyňa Derdáková – neočakáva odpoveď, vo výdavkoch sa musí počítať so zvýšením,
napríklad ak je viac lavičiek na vymaľovanie.
Primátorka mesta – ospravedlňuje sa, že nevie o podrobnostiach. Pri príprave rozpočtu na
budúci rok uvíta prítomnosť, aby sa vyhlo nezrovnalostiam.
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Poslankyňa Kozlová – poďakovala za prípravu rozpočtu, predložila poslanecký návrh
navýšenie príjmového rozpočtu o 30 000, použiť ich na výdavky dotácií.
Poslankyňa Derdáková – ešte nevieme koľkí žiadatelia spĺňajú podmienky.
Poslanec Dubiňak – predložil poslanecký návrh v položke pokuty a penále – príjem z pokút
v blokovom konaní MsP z pôvodných 500,-- € na 2 000,-- €. A vo výdavkovej časti bežného
rozpočtu navýšenie o 1 500,-- € v programe 5 – bezpečnosť, právo a poriadok, podprogram 5.1
– verejný poriadok a bezpečnosť, prvok 5.1.1 – činnosť mestskej polície z pôvodných 193 236,- € na 194 736,-- € položka – odchyt túlavých psov. Ďalším poslaneckým návrhom je zrušiť
uznesenie č. 2/E.6 zo dňa 12. 12. 2018.
Poslankyňa Derdáková – nevie, či sa môžu plánovať pokuty. Pri programe rokovania MsZ
mal byť bod programu na zrušenie uznesenia, teraz je možné upraviť rozpočet.
Poslanec Dubiňák stiahol svoj poslanecký návrh na zrušenie uznesenia a predložil poslanecký
návrh znížiť rozpočet vo výdavkovej časti – odkúpenie nehnuteľnosti od PhDr. Ladislava
Skraka na Trangusovej ulici vo výške 75 000,-- €.
Za poslanecký návrh poslanca Hojstriča boli všetci prítomní poslanci. Návrh prešiel.
Za poslanecký návrh poslankyne Kozlovej boli 10 poslanci MsZ – navýšenie rozpočtu
o 30 000,-- €, hlasovania sa zdržala poslankyňa Derdáková. Návrh prešiel. Vo výdavkovej
časti navýšiť dotácie na 70 000,-- €, za tento poslanecký návrh boli 10 poslanci MsZ, proti bola
poslankyňa Derdáková. Návrh prešiel.
Za poslanecký návrh poslanca Dubiňáka – úprava rozpočtu v príjme pokuty a penále za boli
9 poslanci MsZ: Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Farkaš, Derdáková, Hojstrič,
Kozlová. hlasovania sa zdržali Stana a Ďorko. Návrh prešiel. Vo výdavkovej časti v programe
5 bezpečnosť, právo a poriadok za boli 10 poslanci MsZ: Dubiňák, Jendruch. Dzimková, Ontko,
Šmidová, Farkaš, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Stana, hlasovania sa zdržal Ďorko. Návrh
prešiel.
Za poslanecký návrh poslanca Dubiňáka, aby v rozpočte mesta na rok 2019 znížiť kapitálový
výdavok o 75 000,-- € (kúpa nehnuteľnosti na Trangusovej ulici) za boli 3 poslanci MsZ:
Dubiňák, Farkaš, Stana, proti 4: Kozlová, Ďorko, Hojstrič, Derdáková, hlasovania sa zdržali 4:
Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová. Návrh neprešiel.
Za poslanecký návrh poslankyne Derdákovej – presunúť finančné prostriedky zo športovísk
– stolnotenisová herňa - vo výške 13 500,-- € na dotácie. Za boli 2 poslanci MsZ: Derdáková,
Hojstrič, proti 4: Dubiňák, Jendruch, Šmidová, Dzimková,, hlasovania sa zdržali 5: Stana,
Farkaš, Kozlová, Ďorko, Ontko. Návrh neprešiel.
Poslanec Stana - dúfa, že rozpočet bude taký, že nebude veľa rozpočtových opatrení.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko
zdržal sa :0
proti : 0
V miestnosti nebola Derdáková.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko
zdržal sa :0
proti : 0
V miestnosti nebola Derdáková.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
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14. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu

18.30 hod.

Primátorka mesta predložila písomný návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu,
ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – môže nastať mimoriadna situácia, finančné prostriedky sú rozdelené
všetky. Mali by sme byť trošku obozretní, stanoviť si priority,
Ing. Balážová – predpoklad na vyčerpanie rezervného fondu je 343 000,-- €. Ostane nejaká
rezerva.
Hlavná kontrolórka - v stanovisku je predpokladaný návrh, áno, ostane malá sumu.
Primátorka mesta – akcie sú schválené, kúpa domu za 75 000,-- € a 60 000,- € na opravu
tohto domu. V Dome kultúry je havarijný stav, potrebné je opraviť 2. poschodie budovy na Ul.
M. Šprinca, na opravy škôl sa nerozpočtovalo, nemáme na chodníky. Zaplatíme 135 000,-- €
na nehnuteľnosť ktorú nepotrebujeme a má byť v nej zriadené múzeum, ktoré nepotrebujeme.
Múzeum bude na Starej Maši, usilujeme sa o získanie nórskych fondov. Objekt nie je
užívateľne schopný, nefunkčná kanalizácia, sociálne zariadenie, podľa mienky ľudí
z Krompách je to hazard kúpy, musí sa opraviť a prevádzkovať. Na havárie máme 30 000,-- €.
Poslanec Dubiňák – hlavná kontrolórka sa vyjadrila k nehnuteľnosti, citoval zo stanoviska.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.13; 5/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
15. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
škôl a školských zariadení
18.25 hod.
Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
16. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2019 pre školy a školské zariadenia
18.30 hod.
Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2019 pre
školy a školské zariadenia, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – prítomní sú zástupcovia škôl a školských zariadení, vyzvala ich, aby
predložili svoje stanovisko.
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Mgr. Terézia Valeková, riaditeľka ZŠ Zemanská ul., rozpočet je nepostačujúci, nie sú finančné
prostriedky na havarijné stavy, na mzdy a na nevyhnutné náklady. V škole sú nevyhovujúce
sociálne zariadenia, šatne, nie je možné vykryť z prideleného rozpočtu, normatív nepostačuje.
Mgr. Mária Žiltová, riaditeľka ZŠ ul. SNP – maximálny normatív by bol postačujúci. Budova
školy je viac ako storočná, vyžadovalo by sa odbúrať smennnosť.
Mgr. Dagmar Lučanská, riaditeľka ZŠ Maurerova ul. – údržba školy je nákladná. Normatív
je nepostačujúci. Náklady na energiu sú vysoké, prijali by väčšie financie.
PaedDr. Lýdia Medvecová, riaditeľka MŠ Hlavná – rozpočet je nepostačujúci. Potrebná je
úprava prístavby, fasády, výmenu okien, strecha zateká. Chodník sa doplnil, ale starý je
potrebné vymeniť. Rozpočet nepostačuje ani na mzdy a prevádzku.
Jozef Salanci DiS.art., riaditeľ ZUŠ, zatiaľ s rozpočtom je spokojný. Otázne je, ako to bude
s budovou na Ul. M. Šprinca. Zatiaľ nie je v správe, potrebné je zrekonštruovať 2. poschodie.
Iveta Gengeľová, ekonómka CVČ Prima, rozpočet pre CVČ je dostačujúci na bežné výdavky,
prenájom priestorov.
Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu – normatív pre základné školy
bol zverejnený, nie je 100%. Normatív závisí od počtu detí, ZŠ Zemanská má ich viac,
normatív by mal byť postačujúci. Pri originálnych kompetenciách je nárast oproti minulému
roku, malo by sa financovať aj z podielových daní.
Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu odporúča predložený návrh schváliť.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.15; 5/B.16; 5/B.17; 5/B.18; 5/B.19; 5/B.20 – viď pripojené pri
zápisnici (schvaľuje).
17. Návrh VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
18.40 hod.
Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – od 1.9.2019 budú obedy zadarmo. Príspevok 1,12 € – 1,20 €
nepokryje náklady kapacít školských jedální. Ako to bude s personálom. Zvýšia výdavky, sú
na to pripravení?
Primátorka mesta – od 1.1.2019 sa školy už pripravili. Mesto prispieva na stravu, na režijné
náklady. Kapacitne sú školy dovybavené, čo sa týka personálne, k tomu sa musia vyjadriť
riaditeľky.
Ing. Znanec – školské jedálne sú technicky pripravené, dokúpilo sa vybavenie. Poplatky sa
od septembra budú meniť. Ak sa navýšia, rodičia by mali doplácať, zvýši sa aj pásmo.
Pravdepodobne bude potrebné navýšenie počtu o jednu kuchárku v školských jedálňach pri
základných školách. Dňa 14.2.2019 sa v Košiciach uskutoční k tejto problematike porada.
Mgr. Valeková – ŠJ pri ZŠ Zemanská ul. zvládnu variť toľko jedál. Bude sa musieť určiť
harmonogram výdaja jedál. Najväčší problém bude pri prihlasovaní a odhlasovaní detí.
Poslanec Jendruch – nájsť spoločný systém. Problém vznikne, ak sa žiaci neodhlásia.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
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MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa).
18. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol

18.50 hod.

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku
kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Derdáková – v správe nie sú závažné nedostatky, kontrolovaní by si mali pred
začatím kontroly, vedia, že bude, skontrolovať administratívne veci.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
V miestnosti nebol Stana.
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
19. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018.

18.55 hod.

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za
rok 2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Je to zhrnutie z jednotlivých kontrol v roku 2018.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
20. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy
18.57 hod.
Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZŠ s MŠ
SNP 47, Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Vyslovila poďakovanie pani riaditeľke
a celému kolektívu základnej školy a všetkým, ktorí sa podieľali pri varení primátorského
punču nielen v roku 2018, ale aj v predchádzajúcich rokoch.
Mgr. Žiltová – poďakovala sa vedeniu mesta a poslancom MsZ, že mali umožnené pripraviť
primátorsky punč. Finančné prostriedky zo zbierky boli použité na materiálne vybavenie školy.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
15

21. Návrh Doplnku č. 2 Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Krompachy
19.00 hod.
Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 2 Zriaďovacej listiny Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
22. Program odpadového hospodárstva

19.01 hod.

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Program odpadového hospodárstva, ktorý je
prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
23. Informácia o projekte „Zdravé komunity“

19.04 hod.

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o projekte „Zdravé komunity“, ktorá je
prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.12 1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
24. Rôzne
19.05 hod.
a) otvorený list vlastníkov bytov Lorencova 9, Krompachy
Poslankyňa Kozlová prečítala otvorený list vlastníkov bytov Lorencova 9, Krompachy, ktorý
je prílohou tejto zápisnice. Zástupcovia vlastníkov bytov listom sa obrátili na BHMK s.r.o.
o vyrovnanie dlhu a vrátenie finančných prostriedkov. Kontaktovala konateľa spoločnosti, ale
je práceneschopný. Na rokovanie uvedeného bytového domu konateľ spoločnosti nebol
prizvaný. Malo by sa zaujať stanovisko a dohodnúť sa na riešení.
Poslanec Dubiňák – daná spoločnosť má svojho šéfa, je nutné, aby sa zúčastnil rokovania,
ťažko sa vyjadrovať k tejto téme. Bez jeho prítomnosti jednanie nemá zmysel.
Primátorka mesta – akýkoľvek návrh sa predloží, sú to straty z minulého obdobia, neboli
vyplatené všetky nedoplatky.
Poslanec Stana – súhlasí s pánom zástupcom, konateľ mal byť prítomný. Vyrovnať dlhy
u všetkých bytových domoch.
Primátorka mesta – spoločnosť BHMK s.r.o mala uzatvorené duplicitné poistné zmluvy, boli
uložené pokuty o ktorých sa nevedelo, sú veci, ktoré niekto spôsobil. Ak by spoločnosť BHMK
s.r.o. v roku 2008 ukončila svoju činnosť, neboli by takého dlžoby. Nebola vôľa poslancov MsZ
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k takému rozhodnutiu.
BHMK s.r.o. každoročne sa snaží z prebytku splácať dlhy
z predchádzajúcich období. Náklady sú 0, činnosť konateľa vykonáva zdarma, príjmy BHMK
s.r.o. sú rozdelené medzi veriteľov a všetci musia byť uspokojení.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (odporúča).
b) návrh na doplnenie členov komisie MsZ
Poslanec Hojstrič predložil písomný návrh na doplnenie členov komisie MsZ výstavby,
územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody o členov Vladimíra Puchalu, Jána
Pribička.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Ontko, Derdáková
zdržal sa :1 - Kozlová
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 5/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
c) Informatívna správa o stave a príprave žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt
- Výstavba zdroja tepla pre budovu Krytej plavárne v Krompachoch
Primátorka mesta predložila písomnú informatívna správa o stave a príprave žiadosti
o poskytnutie NFP pre projekt - Výstavba zdroja tepla pre budovu Krytej plavárne
v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Z prítomných 10 poslancov MsZ:
za : 10 - Dzimková, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Hojstrič, Jendruch, Šmidová,
Derdáková
zdržal sa :0
proti : 0
V miestnosti nebol Ontko
MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
25. Diskusia.

19.30 hod.

Poslanec Hojstrič – poslanci MsZ obdŕžali materiál od Ing. Jozefa Fajgela ml.. Aká je
komunikácia s vlastníkom nehnuteľnosti bývalej detskej ozdravovne? V objekte sa zdržiava
mládež, sú bez dozoru a vznikajú úrazy. Konštatuje, že rozpočet na tento rok bol rýchlo
schválený.
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Primátorka mesta – poďakovala za schválenie rozpočtu. Odporúčala Ing. Fajgelovi rokovať
s projekčnou kanceláriou ohľadom plavárne. Dnes sa uskutočnilo stretnutie s generálnym
riaditeľom SEZ a.s. Ing. Imrichom Smaržíkom ohľadom odkúpenie pozemku za zberným
dvorom. Kúpna zmluva bola odobrená právnikmi, podpísaná zo strany mesta, došlo k jej
pozastaveniu, ktorú pán riaditeľ nepodpísal. V rozpočte chýba 16 000,-- € na kúpu tohto
pozemku. Zámer bol vybudovať protipovodňový múr s valom.
Poslankyňa Dzimková – obyvatelia bytového domu na Ul. SNP 7 žiadajú, aby klietka na odpad
bola umiestnená inde. Zaberá miesto na parkovisko.
Primátorka mesta – môže sa preložiť , ale zase na iné parkovisko. Kontajnery boli na ceste
aj s odpadom. Rieši sa jednosmerka na Maurerovej ulici.
Poslanec Ontko – začne sa s demontážou vianočnej výzdoby?
Primátorka mesta – vianočná výzdoba svieti len tam, kde je napojená na verejné osvetlenie.
Ing. Perháč – bolo jednanie a tento týždeň sa začne s demontážou.
27. Záver

19.40 hod.

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na 5. zasadaní Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch.
V Krompachoch 13. februára 2019
Zapísala: Anna ČECHOVÁ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

O V E R O V A T E L I A:
Oľga DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ
Ľuboš ONTKO,
poslanec MsZ
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