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ZÁPISNICA 

 
z 9. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa      

4. júna 2019 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

           15.11 hod. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 9. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu a občanov mesta. 

Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského 

zastupiteľstva. V miestnosti nebol – MUDr. Hojstrič. Ospravedlnili sa – MUDr. Farkaš,            

Bc. Stana. Primátorka mesta  predložila návrh programu dnešného rokovania, ktorý bol 

schválený všetkými prítomnými poslancami MsZ. 

 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Dotácie  z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019 

5. Záver 

 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    15.13 hod. 

 

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

overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Branislava Bocana a Ing. Líviu Kozlovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie        

 

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

JENDRUCH, členovia – Oľga DZIMKOVÁ a Ing. Ľuboš ONTKO  

 

Z prítomných 9 poslancov MsZ boli: 

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

Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/A.1 – viď pripojené k zápisnici (volí). 
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4. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019      15.15 hod. 

 

 

Primátorka mesta – materiály ste dostali všetky, ktoré došli na MsÚ, čiže to sú stanoviská 

komisií a taktiež Váš návrh alebo návrh poslancov na prerozdelenie dotácií vo výške 63 500 €. 

Tento návrh Vám bol zaslaný v piatok minulého týždňa (31.05.2019). 

  

Poslankyňa Derdáková – predkladateľom a spracovateľom materiálov je kto, lebo z tohto 

materiálu neviem vyjsť? Opätovne upozorňujem, že nie je dodržaný rokovací poriadok a čo sa 

týka predloženia materiálu VZN o dotáciách? Nestotožňujem sa s prerozdelením dotácií. To je 

jedna časť a druhá časť je, že mám taký návrh, skúsme nad tým pouvažovať. Naozaj mi leží na 

srdci obnova kultúrnej pamiatky, ukážme dobré gesto. Zrušme zásady odmeňovania poslancov 

na II. polrok, zrieknime sa odmien a tieto peniaze dajme napr. na kultúrnu pamiatku. 

Poslanec Jendruch – sedelo sa asi štyri alebo päťkrát. Aj keď nie všetci poslanci, ale každý 

bol oslovený, aby prišiel na stretnutia, kde sa rozdeľovali dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019. 

Čo sa týka národnej kultúrnej pamiatky, tak je tam ešte jedna možnosť, ale to sa poslanci medzi 

sebou dohodnú, aby venovali jednomesačný plat na opravu tejto národnej kultúrnej pamiatky. 

Ing. Tomašová, hlavná kontrolórka – ja by som veľmi rada reagovala na mail, ktorý som 

dostala. Je mi ľúto, že nie je tu pán Ing. Jochman, ktorý tu bol na minulom MsZ a ktorý mi 

03.06.2019 o 9:34 hod. poslal mail a na základe toho, čo v tom maili je, tak preto aj teraz 

dovolím si reagovať. 

Dobrý deň, pani Tomašová, na štvrtkovom 8. zasadaní MsZ zaznela vo Vašom príspevku 

informácia, že mesto okrem dotácií vynakladá, citujem „nemalé finančné prostriedky na opravy 

a údržbu svojho majetku, ktorý je v nájme futbalového klubu“. Ja som štatutárom OZ FK 

POKROK SEZ Krompachy osem a pol roka od 06.02.2012 a preto Vás chcem týmto požiadať, 

aby ste na najbližšom zastupiteľstve vyčíslila, aké náklady mimo dotácií od roku 2012 do mája 

2019 Mesto Krompachy na areál futbalového štadióna vynaložilo. Takáto informácia totiž môže 

poslancov a prostredníctvom videozáznamu aj celú krompašskú verejnosť zavádzať, pretože si 

pod pojmom „nemalé finančné prostriedky“ môžu predstaviť rôznu sumu. Vy pracujete 

s číslami a keď ste takúto informáciu vo svojom príspevku použila verím, že ju nebudete mať 

problém definovať presne, t.j. koľko peňazí a za čo mesto na opravy a údržbu svojho majetku, 

ktorý majú v prenájme futbalisti vynaložilo. Ďakujem, František Jochman, štatutárny zástupca 

FK POKROK SEZ Krompachy. 

Tento mail bol zaslaný ešte skôr o 8:21 hod. na sekretariát, prednostku, pani primátorku,          

Ing. Biľa a pani Ing. Balážovú. To isté, akurát nebola tam oslovená pani Tomašová, len dobrý 

deň a že hlavná kontrolórka.  

Týmto, že pán inžinier ma takto vyzval, nakoľko ste ma citovali a pokiaľ viem, odpovedám mu 

na tento jeho mail a bola by som rada, keby to bolo v zázname. Takto som to na zastupiteľstve 

nepovedala. Bola som si pozrieť aj videozáznam a v mojom príspevku veta, že mesto okrem 

dotácií vynakladá a citujete „nemalé finančné prostriedky na opravy a údržbu svojho majetku, 

ktorý je v nájme futbalového klubu“ nezaznela. Nehovorila som, či z dotácií alebo mimo 

dotácií. Nepoužila som ani slová „na opravy a údržbu“. Ja som povedala - z rozpočtu mesta na 

majetok, ktorý je na futbalovom ihrisku sa dávajú nemalé peniaze, prostriedky. A to je rozdiel 

to, čo som povedala ja, a to ako ma dokonca Vy citujete, čo ste vložili do mojich úst a som 

nepovedala. Navyše Váš mail bol zaslaný na niekoľko e-mailových adries a moje slová si 

môžete overiť aj na videozázname.  

Keďže ste ma vyzvali, i keď to nie je moja povinnosť, Vy mi úlohy nezadávate, nemám problém 

to, čo som ja skutočne povedala a mala mnou povedanou vetou na mysli vysvetliť, aby poslanci, 

tí, ktorým ste rozposlali mail, celá krompašská verejnosť si urobili vlastný názor, obraz 

„nemalé“ a neuviedli sme ich do nejakého zavádzania.  
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Ja som si naozaj dala tú námahu a som aj vyčíslila. Ja si myslím, že pre túto chvíľu to nebude 

potrebné, pretože ja chcem dementovať tie citácie, ktoré použil pán inžinier. A ak by ste mali 

záujem páni poslanci, môžeme si to pekne rozobrať, alebo môžem si to dať do plánu kontrol. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Primátorka mesta – len pre doplnenie k dotácii, ktorú schválite pre futbalový klub treba 

pripočítať ešte 1 900 €, ktoré mesto zaplatilo z rozpočtu mesta na vodovodnú prípojku. Len 

som chcela povedať, že k tejto sume, lebo som myslela, že sa to odpočíta z dotácie, pretože 

v podstate malo by sa, ale jednoducho 1 900 € sme zaplatili za opravu vodovodnej prípojky pre 

futbalový štadión. 

Poslanec Dubiňák – tak, ako to už bolo mnohokrát povedané, naťahujeme sa tu ohľadom 

rozdelenia dotácii, čo ma dosť mrzí, myslel som, že to oveľa skôr prejde, ale na rozpočte sme 

sedeli oveľa kratšie ako na dotáciách. Preto by som poprosil, vážené poslankyne, poslanci, aby 

sme sa zaviazali ako MsZ pripraviť nové VZN o dotáciách do termínu 19.09.2019, kedy bude 

MsZ, aby dovtedy sme už mali nami prerokované a nami schválené nové znenie VZN, aby 

jednotlivé požiadavky, ktoré boli spomínané tu, či už požiadavky od klubov alebo požiadavky 

od poslancov, aby sa to všetko implementovalo tam. Predpokladám, že ešte tento rok sa budú 

rozdeľovať dotácie na rok 2020, aby sme to mali zvládnuté už pred tým rozpočtom 

a nenaťahovali sa potom, čo už rozpočet je schválený a až následne schvaľujeme dotácie. 

Poslankyňa Derdáková – chcela by som sa opýtať pána zástupcu, že kto pripraví návrh VZN 

a kto je predkladateľom materiálu. 

Poslanec Dubiňák – keďže je v kompetencii poslancov rozdeľovať dotácie, ja si myslím, že  

najkompetentnejší by boli poslanci za prítomnosti jednotlivých klubov, ktoré o dotácie žiadajú.  

Primátorka mesta – tento materiál k dotáciám sa posielal asi štyrikrát, lebo už sme len 

posielali doplňujúce materiály. Predkladateľom bude pán poslanec Dubiňák a predsedom 

návrhovej komisie pán poslanec Jendruch. 

Poslanec Bocan – krátke stanovisko Komisie kultúry a mládeže. Možno je to návrh, možno 

spôsob ako to robiť do budúcna a možno by bolo korektné, ak by sme zobrali jednotlivé návrhy 

siedmych komisií, tieto návrhy spriemerovali, vyhodili najvyššie ponuky, vyhodili najnižšiu 

ponuku, ostalo by nám päť komisií. Priemer z týchto piatich komisií by bolo nejaké určité číslo, 

nejaký prejav vôle jednotlivých členov komisií, aby sme to nerobili tak, že členovia komisií, 

dvaja poslanci sedíme nad tým niekoľkokrát nakoniec sa na stôl dostane papier, ktorý je želaním 

niekoho.   

Primátorka mesta – asi na prvom alebo druhom MsZ, keď komisie navrhli výšky dotácie, tak 

aj ja som mala spracované nejaké čísla alebo priemer a pani kontrolórka tiež, čiže my sme Vám 

aj tieto čísla predniesli, že keby sa spočítali návrhy alebo jednotlivé položky jednotlivých 

komisií a urobil sa normálne aritmetický priemer, tak by následne vzišli čísla. Bola požiadavka 

pána poslanca Ďorka, aby sa zvolalo  pracovné stretnutie s jednotlivými žiadateľmi o dotácie, 

bolo to odsúhlasené. Na základe toho boli pozvaní ešte na pohovory, alebo na vysvetlenie, na 

čo žiadajú dotácie, alebo na nejakú obhajobu. Na základe toho boli doplnené materiály 

komisiami, bolo zvolané tretie rokovanie MsZ, kde sa tretíkrát rokovalo k dotáciám, kde nebol 

predložený návrh. Tento návrh, ktorý sme dostali, v piatok sme Vám rozposlali, pretože nie 

všetci poslanci tento materiál mali, ani my sme ho nemali na MsÚ, takže dopĺňame materiály 

už vlastne na tretí alebo štvrtýkrát, preto sa Vám ospravedlňujem, že nebol doručený 

s hlavičkou, tak, ako všetky materiály predkladáme, pretože prvýkrát, keď sa dotácie 

predkladali, tam to bolo. Predkladateľom bude pán poslanec Dubiňák. Hlavičku doplníme 

a prepošleme ešte raz. Je tam predložený zoznam výšky dotácie pre jednotlivé kluby. 
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Z prítomných 9 poslancov MsZ boli: 

za  : 9 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Ďorko, Kozlová 

zdržal sa  : 0 

proti : 2 – Derdáková, Bocan 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/B.1 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

5. Záver          15.35 hod.

          

Primátorka mesta  doplnila, že ďalšie zasadanie MsZ je naplánované na 19.06.2019, preto je 

potrebné, aby jednotlivé komisie dodržiavali harmonogram, aby sa stihli materiály prerokovať, 

pretože sa stáva, že viaceré komisie si naplánujú zasadanie v jeden deň a v tú istú hodinu.  

Na záver sa všetkým poďakovala za účasť na 9. zasadaní MsZ a zasadanie ukončila. 

 

 

 

 

V Krompachoch, 04.06.2019 

 

 

Zapísala: Mgr. Lucia ĎORKOVÁ 

 

 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ             primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Branislav BOCAN, poslanec MsZ 

Ing. Lívia KOZLOVÁ, poslankyňa MsZ 

 


