Zápisnica z 8. zasadania MsZ v Krompachoch,
konaného dňa 30. mája 2019 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila 8. zasadanie mestského zastupiteľstva
v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo
uznášania schopné. Prítomných bolo 11 poslancov mestského zastupiteľstva. Ospravedlnila sa
poslankyňa Oľga DZIMKOVÁ.
Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania, ktorý bol schválený
všetkými prítomnými poslancami MsZ. Predložila návrh doplniť bod finančná spoluúčasť
mesta Krompachy na projekte – Bezpečnosť cestnej premávky a chodcov v meste Krompachy.
Návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami MsZ.

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

Otvorenie.
15.35 hod.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019.
Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projekte – Bezpečnosť cestnej
premávky a chodcov v meste Krompachy.
6. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

15.38 hod.

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov
zápisnice poslancov MsZ Branislava BOCANA a Líviu KOZLOVÚ.
3. Voľba návrhovej komisie.

15.40 hod.

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:
predseda: Dárius DUBIŇÁK, členovia Igor JENDRUCH a Ľuboš ONTKO.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Jendruch, Stana, Šmidová, Ontko, Farkaš, Dubiňák, Ďorko, Kozlová, Bocan,
Hojstrič, Derdáková.
zdržal sa : 0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 8/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
4. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019.

15.41

hod.

Primátorka mesta – tento materiál sme už niekoľkokrát prerokovávali, komisie zasadali.
V písomnej forme predložila písomné stanoviská komisií MsZ k rozdeleniu dotácií z rozpočtu
mesta Krompachy na rok 2019, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
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Poslankyňa Derdáková – podľa jej vedomostí, podmienky v zmysle VZN nie sú doteraz
splnené. Chcela by poukázať na dve veci. Včera bola na prokuratúre, podľa vyjadrenia
prokurátora za uznesenia a obsah uznesenia MsZ sú zodpovední poslanci MsZ, trestnoprávna
zodpovednosť. Poslanci MsZ by mali ovládať zákon o obecnom zriadení a ale aj minimálne
zákon o majetku mesta. Nestotožňuje sa s jednou vecou, že prevažná priorita v tomto meste,
časť finančných prostriedkov mesta ide na šport a kultúrna pamiatka je nepotrebná? Prekvapená
je, že komisia cestovného ruchu zaujala také stanovisko, aké zaujala, že na opravu národnej
kultúrnej pamiatky – farského kostola je nula. Nech si občania urobia obraz.
Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – upozornila na stanovisko komisie školstva
a športu, že pri mažoretkách uvádzajú, že navrhujú 0 a celkove prerozdelili 70 000,-- € a nie
63 500,-- €. Mažoretkám sa to riešilo ináč. Dve komisie uvádzajú, pri FK Pokrok, že zveľaďuje
majetok mesta, pozastavila sa, dotácia sa dáva na šport, čo to má s dotáciou? V zmysle zákona
o majetku obcí, zveľaďovanie majetku mesta sa môže len so súhlasom vlastníka - mesta. Pre
každého, aj v nájme, so súhlasom mesta – vlastníka. Nie je to zdôvodnenie. Z rozpočtu mesta
na majetok, ktorý je na futbalovom ihrisku sa dávajú nemalé peniaze, prostriedky. Návrhy
z komisií spracovala dnes do tabuľky, najväčšia položka pre futbalový klub - žiadajú 44 %
z celkových nákladov, po spriemerovaní návrhov komisií je to 36 %, ak porovnáme to čo
žiadajú a to čo by bolo po spriemerovaní komisií, vychádza to 82 %. Na obnovu kultúrnej
pamiatky žiadajú necelých 20 % z celkových nákladov, z priemeru komisií je to len 4,26 %. Pri
prerozdeľovaní zvážiť a rozhodnúť sa, aby uznesenia boli jasne formulované a v súlade so
zákonom.
Poslankyňa Derdáková – nemáme o čom rokovať, materiál, o ktorom máme rokovať, nebol
predložený. Predložené boli len návrhy komisií.
Poslanec Stana – pripadá si, ako keby bol vo Fekišovciach a z rokovacej miestnosti odišiel.
Primátorka mesta – prirovnanie mesta Krompachy k Fekišovciam je neúcta a vyprosí si také
prirovnanie. Keďže do rozpravy sa už nikto neprihlásil, uznesenie nebolo pripravené, tento bod
primátorka ukončila.
Do rozpravy sa po ukončení ešte hlásil poslanec Jendruch, ale bod 4 bol uzavretý a zo zákona
nebola možnosť otvoriť opäť tento bod.
Poslankyňa Derdáková v prípade, že bude prijaté uznesenie z dnešného zasadania, podá
podnet prokurátorovi za porušenie rokovacieho poriadku a uznesenie bude zrušené.
Primátorka mesta – doriešime nasledujúci bod programu a dohodneme sa na ďalšom postupe
pridelenia dotácií.
Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Stana.
5. Schválenie finančnej spoluúčasti met Krompachy na projekte – Bezpečnosť cestnej
premávky a chodcov v meste Krompachy.
15.58 hod.
Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na projekte
– Bezpečnosť cestnej premávky a chodcom v meste Krompachy a zároveň návrh
okomentovala.
Z prítomných 11 poslancov MsZ:
za : 11 - Jendruch, Stana, Šmidová, Ontko, Farkaš, Dubiňák, Ďorko, Kozlová, Bocan,
Hojstrič, Derdáková.
zdržal sa : 0
proti : 0
MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).
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6. Záver.

16.10 hod.

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na 8. zasadaní Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch.
V Krompachoch 30. mája 2019
Zapísala: Anna ČECHOVÁ
Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

O V E R O V A T E L I A:
Branislav BOCAN,
poslanec MsZ
Lívia
KOZLOVÁ, poslankyňa MsZ
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