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Zápisnica zo 6. zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 10. apríla 2019 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu v Krompachoch 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila 6. zasadanie mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ,  zástupcov spoločností s majetkovou účasťou mesta, 

zamestnancov mesta a občana mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 7  poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci MsZ 

Marián HOJSTRIČ, Oľga DZIMKOVÁ, Slávka ŠMIDOVÁ, Matúš STANA. Pre 

práceneschopnosť sa ospravedlnil poslanec Branislav BOCAN.  

Primátorka mesta  predložila návrh programu dnešného rokovania.  

Za predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ.  

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh do bodu rôzne zaradiť  bod: 

Prehodnotenie VZN Mesta Krompachy č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach. 

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh do bodu 7 – návrh rozpočtových opatrení 

zaradiť rozpočtové opatrenie č. 8. 

Na zasadnutie MsZ prišiel poslanec Stana. 

Poslanec Jendruch – predložil poslanecký návrh do bodu rôzne zaradiť informáciu o zasadaní 

komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností. 

Za poslanecký návrh poslankyne Derdákovej boli všetci prítomní 8 poslanci MsZ.  

Za poslanecký návrh poslankyne Kozlovej boli všetci prítomní 8 poslanci MsZ.  

Za poslanecký návrh poslanca Jendrucha boli všetci prítomní 8 poslanci MsZ.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.         13.03 hod. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Kontrola uznesení MsZ k 28. 2. 2019. 

6. Majetkové návrhy. 

7. Návrh rozpočtových opatrení. 

8. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2019. 

9. Správa o výsledku kontroly. 

10. Vyradenie majetku mesta k 31.12.2018. 

11. Inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. 

12. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2019. 

13. Plán investičných akcií na rok 2019. 

14. Plán opráv miestnych komunikácií na rok 2019. 

15. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ a členov neposlancov komisií MsZ 

v Krompachoch. 

16. Návrh Rokovacieho poriadku MsZ. 

17. Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN 5/2016 o obmedzení používania pyrotechnických 

výrobkov na území mesta Krompachy. 

18. Prerokovanie protestu prokurátora. 

19. Správa o plnení akčného plánu PHSR 2015-2022. 
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20. Doplnok č. 27 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

informácia. 

21. Smernica primátora č. 1/2019 – Organizačný poriadok Mestského úradu 

v Krompachoch – smernica č. 2/2012 v znení doplnku č. 1 až doplnku č. 27 (úplné 

znenie) – informácia. 

22. Schválenie protipožiarnych kontrol pre rok 2019. 

23. Rôzne. 

24. Záver. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    13.07 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Evu DERDÁKOVÚ a Igora JENDRUCHA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie       13.08 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Stanislav 

FARKAŠ, členovia Matúš STANA a Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

Rokovanie MsZ  viedol zástupca primátorky mesta. 

4. Interpelácie poslancov MsZ       13.08 hod. 

 

V interpelácii poslancov MsZ neboli žiadne otázky, dopyty. 

 

5. Kontrola uznesení MsZ v Krompachoch k 28. 2. 2019   13.09 hod. 

 

Zástupca primátorky predložil v písomnej forme kontrolu plnenia uznesení MsZ 

v Krompachoch za obdobie od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019. Materiál je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8  - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší uznesenie č. 39/B.12 zo 

dňa 06.03.2018).  

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší uznesenie č. 41/B.9 zo 

dňa 25.04.2018). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  
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proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (ruší uznesenie č. 41/B.10 zo 

dňa 25.04.2018). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (ruší uznesenie č. 46/B.30           

zo dňa 11.07.2018). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :  8  - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

6. Majetkové návrhy        13.12 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice.  

 

6.1 Spôsob predaja častí pozemkov na ulici Dolina v Krompachoch   

 

Ing. Balážová predložila písomný návrh predaja časti pozemkov na ulici Dolina 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob priameho 

predaja). 

 

6.2 Zámer predaja časti pozemkov v záhradkárskej osade Radosť 38-35 Krompachy (pod 

Plejsami) 

 

Ing. Balážová – predložila písomný návrh zámeru predaja časti pozemkov  v záhradkárskej 

osade Radosť 38-35 Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. V dôvodovej správe je 

všetko uvedené,  ide o vysporiadanie pozemkov od r. 2001.  Podľa vyjadrenia právnej 

kancelárie potrebné je  zohľadniť skutočnosť, že cena za pozemok už bolo zaplatená. Návrh je, 

aby sa doplatila cena len za rozdiel výmery. V r. 2001 zaplatili, nedali zavkladovať. 

U niektorých zmena výmery.  Predaj riešiť formou uplatnenia hodného osobitného zreteľa. 

Poslankyňa Derdáková – nemá námietky, ale pôvodným majiteľom by sa mali vrátiť finančné 

prostriedky, pretože sa to môže považovať za neoprávnený majetkový prospech a riešiť to ako  

nový prípad.  

Ing. Balážová – bolo to konzultované s právnikom, ale sú aj takí, čo dnes už nežijú. Nežijúcim 

ako sa má vrátiť?  



4 
 

Primátorka mesta  – títo ľudia v záhradkárskej  osade získali pozemky, ktoré boli  v hroznom 

stave. Možno  urobili z nich lukratívne pozemky, niektoré pozemky slúžia ako trávnik, záhrada 

na oddych, cena je adekvátna. Je to iné, ako keď sa predávajú pozemky pod garážou. 

Poslankyňa Derdáková  – prípad osobitného zreteľa - aká je cena? 

Poslanec Ďorko – komisia MsZ finančná a majetková  odporúča predaj pozemkov 

v záhradkárskej osade RADOSŤ 38-35 pod Plejsami podľa predloženého návrhu s tým, že 

rozdiel vo výmere bude doplatený podľa aktuálnej predajnej ceny. Ak sa niektorým zmenila 

výmera, doplatia len rozdiel. 

Poslanec Stana – nie je fér voči tým, ktorí už zaplatili. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.3 -1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.3 -2  – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje osobitný 

zreteľ). 

 

6.3 Zámer predaja pozemkov v extraviláne mesta Krompachy 

 

Ing. Balážová predložila písomný zámer predaja pozemkov v extraviláne mesta Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   3 - Ontko, Farkaš, Ďorko. 

zdržal sa : 1 – Stana.  

proti : Derdáková, Dubiňák, Jendruch, Kozlová  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje zámer). 

 

6.4 Zámer predaja časti pozemkov na Cintorínskej ulici v Krompachoch 

 

Ing. Balážová predložila písomný návrh zámeru predaja časti pozemkov na Cintorínskej ulici 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   4 - Jendruch, Ontko,  Ďorko, Derdáková. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  
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Priamy spôsob predaja – návrh neprešiel. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   0. 

zdržal sa : 0  

proti : 8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

Spôsob predaja formou obchodnej súťaže – návrh neprešiel. 

 

Z prítomných 8 poslancov MsZ:  

za :   4 - Stana, Farkaš, Kozlová, Dubiňák. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková, Šmidová  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Spôsob predaja formou osobitného zreteľa – návrh neprešiel. 

 

6.5 Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projektoch - Vodozádržné 

opatrenie v urbanizovanej krajine Krompachy 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta 

Krompachy na projektoch - Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine Krompachy, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice.  

Na zasadnutie MsZ prišla poslankyňa Šmidová. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák. 

zdržal sa : 1 - Šmidová  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6.6 Schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :   9 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.5-1,2,3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :   9 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.6-1,2,3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6.7 Schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt 

„Krompachy – bezpečnostný kamerový systém“ 
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Primátorka mesta predložila písomný návrh predloženia žiadostí o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu na projekt „Krompachy – bezpečnostný kamerový systém“, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :   9 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Návrh rozpočtových opatrení       13.43 hod. 

 

Ing. Balážová predložila písomné návrhy rozpočtových opatrení, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice. 

Rozpočtové opatrenie č. 3 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke       

16.590,00 EUR. 
Hlavná kontrolórka - Z dôvodovej správy ako aj z kontroly plnenia uznesení – kontrola bola 

robená v roku 2016, je jasné, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo, nakoľko zo strany mesta KZ 

bola podpísaná 27.8.2015, zo strany SEZu nedošlo k podpisu, nakoľko predstavenstvo rozhodlo 

pozemok nepredať. Keďže nedošlo k obojstrannému podpisu zmluvy – zmluva ani nemohla 

byť a ani nebolo zverejnená ako to ukladá zákon, t.j. nenadobudla ani platnosť – nebola 

podpísaná oboma zmluvnými stranami, nenadobudla ani účinnosť – nebola zverejnená ako to 

ukladá zákon, následne ani nebol vklad do katastra – čo nemohol, t.j. zmluva nenadobudla ani 

platnosť, ani účinnosť. Povinnosť zverejňovať zmluvu má nadväznosť na právnu úpravu zmlúv 

v Občianskom zákonníku ako základnom kódexe civilného práva. Podľa § 47a Občianskeho 

zákonníka ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda 

účinnosť neskôr ako jeden deň po zverejnení. Dôležitý je posledný odsek citovaného zákonného 

ustanovenia. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila podľa platnej 

legislatívy, nastupuje fikcia zákona, že k uzavretiu zmluvy vôbec nedošlo. 

Vzhľadom na uvedené - zmluva nie je platná, ani účinná - dané uznesenie sa tým stalo 

nevykonateľným, nie je možné sa naň odvolávať v RO č. 3. Je potrebné uznesenie zrušiť – čo 

sa malo dávno. A opätovne celý postup kúpy s potrebnými náležitosťami predložiť na 

schválenie MsZ, ktoré rozhodne. Predsa sa podmienky za 4 roky mohli zmeniť,  v neposlednom 

rade bola aj zmena na poste poslancov. SEZu 4 roky nechýbali peniaze, mestu pozemok? Tzn.: 

Je potrebné zvážiť či daný pozemok je v súčasnosti pre mesto vôbec potrebný a to hlavne na 

aký účel – či sa tu pôvodný účel nemíňa – mesto má kompostovisko v areáli zberného dvora 

a je potrebné dôsledne zvážiť prípadný ďalší účel jeho využitia, cenové relácie, veľkosť výmery 

a pod. na súčasné podmienky a potreby mesta so zreteľom na dodržanie platnej právnej 

legislatívy – najmä zákon o majetku obcí, zákon o rozpočtových pravidlách a zákon o obecnom 

zriadení, ich príslušné ustanovenia, so zreteľom na hospodárnosť, účelnosť, efektívnosť 

a účinnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v prípade, že by sa 

mesto rozhodlo pre kúpu daného pozemku. 

Snáď ešte - z dôvodovej správy vidieť, že SEZu ostáva úhrada sankčného úroku, úhrada za daň 

z nehnuteľnosti a za odvoz TKO, kladiem otázku , ako to chápať ? - mesto by kúpilo a zaplatilo 

za pozemok a oni mestu za odpad, resp. daň, alebo sankčné úroky? Ale to už nie je vecou mesta.  

Poslankyňa Derdáková – hlavná kontrolórka predložila vyčerpávajúce informácie. 

Rozhodnutie z roku  2015 zo strany mesta bolo splnené, ale zmluva nenadobudla účinnosť, 

nebola podpísaná zo strany SEZ-u. Uznesenie sa malo zrušiť, je to neúčinné. Malo by sa  
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opätovne zaoberať predajom pozemku. Predložila poslanecký návrh stiahnuť tento návrh 

z rokovania.  

Za poslanecký návrh  poslankyne Derdákovej boli: Dubiňák, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, 

Ďorko, Jendruch, Šmidová. Hlasovania sa zdržali Ontko a Stana. 

Návrh prešiel (stiahnutie z dnešného rokovania). 

 

Ing. Balážová – rozpočtové opatrenie č. 4, 5, 6 súvisí s projektami. 

Rozpočtové opatrenie č. 4 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov 

v čiastke 18.550,00 EUR. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :   9 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5 -  úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke  

10.000,00 EUR. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :   9 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke  500,00 

EUR. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :   9 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.000,00 

EUR. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  

za :   9 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8  

Poslankyňa Kozlová  predložila písomný návrh na úpravu rozpočtu zo schválených 70 000,-- 

€ - podpora združeniam a organizáciám – dotácie  upraviť na 63 500,-- €.  

6 500,-- € presunúť na kultúrnu činnosť, to znamená z 38 000,-- € na 44 500,-- €. 

Poslankyňa Derdáková – súvisí to s mažoretkami? 

Poslankyňa Kozlová  – áno. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ:  
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za :   9 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Dzimková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2019  14.03 hod. 

 

Na zasadnutie MsZ prišla poslankyňa Dzimková. 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na 

rok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, okomentoval predložený návrh.  

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu, odporúča predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – Maurerova 

ul.). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – Zemanská ul.). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje –ul. SNP). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – MŠ Hlavná.). 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková 

zdržal sa : 0  

proti : 0  



9 
 

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje – CVČ). 

 

9. Správa o výsledku kontroly       14.06 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu o výsledku kontroly, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. Pri kontrole inventarizácie odporúča prehodnotiť vnútorné predpisy, smernicu, dať 

ich do súladu, ako aj do súladu s platnou legislatívou.  

Pri kontrole zúčtovania dotácií bolo zistené, že sú nezrovnalosti medzi VZN a zmluvou. 

Prehodnotiť VZN. Mala odporúčania, čo už zakomponujú do zmlúv v prípade schválenia 

dotácií. Pri kontrole - napríklad účel použitia, aby bol súlad čo vo VZN a v zmluve, prípadne 

upresniť v zmluve, ďalej dátum  - vo VZN sa uvádza od podania žiadosti, v zmluve od 1.1., už 

zohľadnia, aby bol súlad, ďalej záverečná správa – nebude sa uvádzať v zmluve, lebo 

v predtlači, v prílohe je - informácia, tam uvádzali, ďalej vo VZN a v zmluve je len preukázať 

výdavky na poskytnutú dotáciu, neuvádza sa, že majú preukázať aj 20 % vlastných 

prostriedkov, potrebné to dať do zmluvy, upraviť vo VZN, ďalej propagácia – konkretizovať 

v zmluve, alebo napríklad v pozvánkach  uvádzať, že akcie sa uskutočňujú  s podporou mesta. 

Chýba to  pri zúčtovaní, v záverečných správach. Pri zúčtovaní  sú preukázané len prostriedky 

vo výške poskytnutej dotácie, ale v zmluve ani vo VZN nie je, že sa má preukázať aj 20 % 

vlastných prostriedkov. V bode rokovania - poskytnutie dotácií, bude neskôr, v materiáli pri 

zúčtovaní dotácie za rok 2018 odporúča uviesť aj celkové náklady na projekt, nielen 

požadovaná dotácia, schválená dotácia. 

Poslankyňa Derdáková – pri  inventarizácii je problém, že vyradenie majetku sa predkladá po 

účtovnej závierke. Teraz sa schvaľuje vyradenie majetku. Sú pochybnosti v dotáciách, zmluva 

je v rozpore s VZN v bode 9, druhá časť.   

Poslanec Dubiňák – súhlasí s poslankyňou Derdákovou, v žiadosti o dotácie sa  predkladá  

spolufinancovanie vo výške 20% vlastných zdrojov, ale či boli použité pri zúčtovaní sa 

neuvádza.  Kontrolujú sa len poskytnuté naše finančné prostriedky.  

Poslankyňa Derdáková – verí sa ľuďom, ktorí uvedú a podpíšu, že financovanie bolo aj 

z vlastných zdrojov.  

Poslanec Dubiňák  – nekontroluje sa tých 20 %. 

Hlavná kontrolórka – pri zúčtovaní vlastných prostriedkov niektorí to uviedli, iní nie. Podľa 

VZN sa to nepožaduje, neuvádza sa to ani v zmluve, aby sa preukázalo použitie finančných 

prostriedkov z vlastných zdrojov.  Odporúčanie je, prehodnotiť aj VZN.   

Z prítomných 10 poslancov MsZ:  

za :   10 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti nebol: Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

10. Vyradenie majetku mesta k 31.12.2018     14.22 hod. 

 

Na zasadnutie MsZ prišiel poslanec Hojstrič. 

Ing. Balážová  – predložila písomný návrh na vyradenie majetku mesta Krompachy k 31. 12. 

2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Inventarizačná komisia  zasadala po účtovnej závierke, 

komisia sa nezišla a zasadala až  po voľbách. 
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Poslankyňa Derdáková – berie argumenty. Ak nie je schválené vyradenie majetku, malo to 

byť v majetku mesta. Čo je dôležitejšie - smernica alebo  zásady nakladania s majetkom mesta? 

Oprela  by sa o zásady, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Hlavná kontrolórka – na takýto nesúlad bolo poukázané už skôr a upozornené, vyraďovacia 

komisia môže zasadať aj počas roka a vyraďovanie majetku sa môže  urobiť skôr. Dbať na 

časový harmonogram. 

Poslanec Stana – finančná a majetková  komisia MsZ predložila stanovisko, súhlasí so 

stanoviskom hlavnej kontrolórky. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   8 - Jendruch, Ontko, Stana, Ďorko, Kozlová, Dubiňák, Šmidová, Dzimková 

zdržal sa : 1 - Farkaš  

proti : 2 – Hojstrič, Derdáková  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.18– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 

           14.30 hod. 

 

Poslankyňa Kozlová, predsedníčka ústrednej inventarizačnej komisie, predložila v písomnej 

forme inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31. 12. 2018, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

12. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2019  14.33 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta 

Krompachy pre rok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Dochádza k porušeniu VZN, 

komisie sa mali zaoberať návrhom  a  predložiť návrhy na prerozdelenie. Len jedna komisia 

prerokovala návrh, ostatné nie, ale odporúčali, že o tom má rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. 

Pred zasadaním MsZ bola predložená tabuľka s rozdelením dotácií. Navrhla, aby sa komisie 

opätovne zaoberali týmto materiálom a predložili stanovisko. Keďže nebolo dodržané VZN 

o dotáciách, zmluvy nebudú podpísané, aj keď by teraz boli dotácie schválené.  Čiastka  1 000,-

- € pre Rímskokatolícku cirkev - farnosť Krompachy, je veľmi málo. Je to kultúrna pamiatka 

a mesto zo zákona musí sa o tieto pamiatky starať. Zvážiť prerozdelenie, či sa budeme zaoberať 

dnes, alebo na ďalšom zasadaní MsZ. 

Poslankyňa Derdáková – opakuje sa každoročná situácia. Komisie sa týmto toho roku už 

zaoberali, ale neprihliada sa na ich názor. K návrhu dotácie pre rím.-katol. cirkev: pri 

poslednom sčítaní obyvateľov je 62% občanov rímskokatolíckeho vyznania. V porovnaní 

s pridelením dotácie pre šport vo výške cca 56 000,-- € a pre ostatných je to len cca 7 000,-- € 

je to veľmi málo. Kostol je kultúrna pamiatka. Nestotožňuje sa s predloženým návrhom 

poskytnúť len 1 000 €. V správe hlavnej kontrolórky je uvedený prehľad dotácií za roky 2008-

2018. Nemám nič proti športu, ale pre FK boli poskytnuté dotácie v sume takmer 240 tis. € 

a z to isté obdobie pre rímskokatolícku cirkev v sume 8300 € čo predstavuje sumu 3,5% 

z dotácie pre futbal.  

Poslanec Hojstrič  – komisie MsZ sú len poradným orgánom. Rímskokatolícka cirkev 3 roky 

nežiadala dotáciu. Poslanci MsZ 2x sedeli k prerozdeleniu dotácií.  Tento rok sa snažia urobiť 
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poriadok, zástupca primátorky mesta  vzniesol do toho energiu. Ak by sa išlo detailne, tak sa 

ešte zvýšia finančné prostriedky. Mesto nemôže dávať všetkým, váži si,  že niektoré organizácie 

majú 2% z daní.  Máme právo kontrolovať subjekt, či v rámci vyúčtovania projektu vložil aj 

20% vlastných prostriedkov? Audítorka vytýkala, že obchodná spoločnosť by dotáciu nemala 

dostať.  

Ing. Balážová – vo VZN nie je to podchytené,  že sa preukáže 20%  z vlastných  zdrojov. 

Audítorka spochybnila dotáciu pre obchodnú spoločnosť, môže to byť ako dar, ale verejný 

sektor nemôže poskytovať dary. Bol daný  podnet na ministerstvo financií, ale doposiaľ 

odpoveď nedošla. 

Poslanec Dubiňák – pri zúčtovaní by sa  malo dokladovať,  či subjekt má vlastné zdroje. 

Poslanec Stana – komisia kultúry a mládeže sa dotáciám venovala 3 hodiny, ale sa nedohodli 

na jednotlivých čiastkach. Je potrebné VZN prepracovať. Kostol je kultúrna pamiatka, ale nie 

je to majetok mesta. Je možnosť riešiť dotáciu z ministerstva kultúry tak ako sa získalo na 

Hámor, mohlo ísť aj na kostol. Nájsť spôsob ako zveľadiť kostol, nie však  z dotácií mesta. 

Primátorka mesta  – posudzujú sa žiadosti podľa platného VZN. 

Hlavná kontrolórka – je rozdiel poskytovať finančné prostriedky na Hámor, ktorého 

vlastníkom je mesto a finančné prostriedky  ako dotáciu pre jednotlivé subjekty, ktorých mesto 

nie je vlastníkom. Dôležitá je účelnosť využitia dotácie. Kostol je kultúrna pamiatka, slúži 

nielen pre farára, veriacich, občanom mesta, ale aj pre návštevníkoch. Koľko kultúrnych 

pamiatok v zlom stave sa nepodarilo udržať, zachovať, aby neschátrali? Je na vôli, rozhodnutí 

poslancov schválenie výšky a komu.  

Poslanec Ontko – neoplatí sa hlasovať, porušilo sa VZN, že sa v komisiách MsZ  

nevypracovalo stanovisko. Predložil poslanecký návrh stiahnuť tento bod z rokovania. 

Poslanec Dubiňák – prečítal časť VZN. Akceptuje názor poslanca Ontka,- stiahnuť tento bod 

z rokovania. 

Poslankyňa Derdáková  – vznikne návrh z komisie, ale aj tak o tom rozhodnú poslanci MsZ. 

Primátorka mesta – hlavná kontrolórka každý rok vytýka, že dotácie nie sú správne 

vyúčtované, preto požiadala, aby vykonala kontrolu. V roku 2017 nepodpísala uznesenie 

rozdelenia dotácií. VZN musí byť dodržané,  je nové volebné obdobie, tak už konečne dotácie 

nech sú rozdelené podľa platného VZN. Ak nebude všetko v poriadku, nepodpíše zmluvy.  

Balík finančných prostriedkov bol schválený, ale musíme si uvedomiť, že na konci roka nám 

budú chýbať finančné prostriedky.  

Za predložený poslanecký návrh poslanca Ontka boli: Dzimková, Ontko, Šmidová, Farkaš, 

Stana, Dubiňák, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Ďorko. Hlasovania sa zdržal Jendruch.  

Návrh prešiel. 

 

13. Plán investičných akcií na rok 2019      15.32 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme plán investičných akcií na rok 2019, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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14. Plán opráv miestnych komunikácií na rok 2019    15.32 hod. 

 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS, predložil písomný plán miestnych 

komunikácií na rok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

15. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ a členov neposlancov komisií MsZ 

v Krompachoch         15.37 hod. 

 

Zástupca primátorky - predložený návrh stiahol z dnešného rokovania. 

 

16. Návrh Rokovacieho poriadku MsZ      15.37 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Rokovacieho poriadku MsZ, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh doplniť: 

- čl. 3 ods. (6) v druhej vete, za slová MsZ, je ... doplniť slovo „spravidla“; 

Za predložený poslanecký návrh boli: Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková, Dubiňák, Šmidová,  Dzimková, Hojstrič. 

 

- čl. 3 ods. (9) za slovom MsZ v prvej vete doplniť slovo „spravidla“; 

Za predložený poslanecký návrh boli: Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková, Dubiňák, Šmidová,  Dzimková, Hojstrič. 

 

- čl. 3 ods. (13) vypustiť slová: ... v prípadoch, keď MsR alebo komisie neuzniesli na svojich 

stanoviskách; 

Za predložený poslanecký návrh boli: Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková, Dubiňák, Šmidová,  Dzimková, Hojstrič. 

 

- čl. 3 ods. (15) slová „musia byť prerokované v mestskej rade (ak je zriadená) a v príslušnej 

komisií resp. v komisiách; 

Za predložený poslanecký návrh boli: Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, 

Šmidová,  Dzimková, Hojstrič, hlasovania sa zdržal Jendruch, Dubiňák. 

 

- čl. 5 ods. (14) znie: 

V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok 

rokovania MsZ, predsedajúci ukončí rokovanie MsZ. 

Ak počas rokovania klesne počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, 

predsedajúci vyhlási 10 minútovú prestávku. Ak ani po uplynutí tejto doby nie je v rokovacej 

miestnosti prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci zasadnutie MsZ 

ukončí. 

Za predložený poslanecký návrh boli: Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, 

Derdáková, Šmidová,  Dzimková, Hojstrič, proti bol Dubiňák. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    
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                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

17. Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN 5/2016 o obmedzení používania pyrotechnických 

výrobkov na území mesta Krompachy      15.48 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN 5/2016 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Krompachy. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno - správneho a sociálnych vecí, okomentoval 

predložený návrh.  

Poslanec Dubiňák, komisia MsZ podnikateľská a verejného poriadku sa týmto návrhom 

zaoberala a odporúča ho schváliť. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

18. Prerokovanie protestu prokurátora      15.51 hod. 

 

Ing. Ondáš predložil v písomnej forme prerokovanie protestu prokurátora, ktoré je prílohou 

tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – vyhovieme prokurátorovi, sporné body vypustíme, zrušíme 

a prijmeme nové VZN a čo bude platiť do prijatia nového? 

Ing. Ondáš – vyhovie sa, pripraví sa nové VZN a do prijatia nového bude platiť staré VZN. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    
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                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (vyhovuje). 

 

 

19. Správa o plnení akčného plánu PHSR 2015 - 2022    15.56 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o plnení akčného plánu PHSR 2015 – 2022, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

20. Doplnok č. 27 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

informácia          15.57 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný Doplnok č. 27  k Organizačnému poriadku MsÚ 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – na divadelnom predstavení účinkujúci v hre Šikovné nožničky 

odznelo,  že máme špinavé mesto, čo nie je pravda, na čo upozornila aj v priebehu vystúpenia. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

21. Smernica primátora č. 1/2019 – Organizačný poriadok Mestského úradu 

v Krompachoch – Smernica č. 2/2012 v znení doplnku č. 1 až doplnku č. 27 (úplné znenie) 

– informácia          15.59 hod. 

 

Primátorka mesta predložila Smernicu primátora č. 1/2019 – Organizačný poriadok 

Mestského úradu v Krompachoch, ktorá je úplným znením Smernice č. 2/2012 v znení doplnku 

č. 1 až doplnku č. 27, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

22. Schválenie protipožiarnych kontrol pre rok 2019    16.02 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na  schválenie protipožiarnych kontrol pre rok 

2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/D.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

23. Rôzne          16.04 hod. 

 

a) Informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie 

sťažností 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie 

sťažností, ústne informoval, že všetci poslanci a primátorka mesta v termíne odovzdali 

majetkové priznanie. Zároveň predložil zápisnicu zo zasadania komisie zo dňa 9. apríla 2019. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

b) Prehodnotenie VZN mesta Krompachy č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú 

úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach 

 

Poslankyňa Dzimková informovala, že bola oslovená mamičkami, aby sa príspevok 

v materských školách znížil a to zo 16,-- € na 14,-- €.–  

Primátorka mesta – pre rodiny, kde rodičia  nepracujú je veľa, ale deti v škôlke sú prevažne 

rodičov, ktorí pracujú. Pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom sa v tomto roku  

zvýšili platy, zvyšovala sa cena za energie, poplatky za uskladnenie komunálneho odpadu. 

Finančné prostriedky získava škôlka a nie mesto. Každé euro naviac pomôže zariadeniu.  

Poslanec Stana – názory mamičiek sú, že poslanci MsZ  zvýšili poplatky. Snaží sa im to 

vysvetliť.  

Hlavná kontrolórka - každý občan má možnosť prísť, zúčastniť sa na zasadaní mestského 

zastupiteľstva.  

Primátorka mesta  – urobiť analýzu, koľkými finančnými prostriedkami prispievame na jedno 

dieťa. Aj rodičia môžu prispieť formou brigády, je tu možnosť prispieť 2% z daní. Na budúci 

rok sa bude znova zvyšovať čiastka a bude sa to rodičom vysvetľovať.  Je to na zvážení každého 

rodiča, či dá dieťa do MŠ.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

za :   11 - Jendruch, Ontko, Stana, Farkaš, Ďorko, Kozlová, Derdáková, Dubiňák, Šmidová,    

                Dzimková, Hojstrič 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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24. Záver          16.20 hod. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na 6. zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 10. apríla 2019 

 

Zapísala: Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ             primátorka mesta 

 

 

 

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

Eva   DERDÁKOVÁ,  poslankyňa MsZ 

          Igor  JENDRUCH,      poslanec MsZ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


