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ZÁPISNICA 

 
z 11. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa      

21. augusta 2019 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

           13.10 hod. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila rokovanie 11. zasadania mestského 

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

Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského 

zastupiteľstva. V miestnosti nebol – poslanec Farkaš a poslanec Ďorko. Ospravedlnili sa –

poslanec Hojstrič.  

Primátorka mesta a poslanci MsZ si uctili minútou ticha zosnulú Ing. Líviu Kozlovú, bývalú 

poslankyňu MsZ.  

  

Program rokovania: 

1. Otvorenie. 

2. Sľub poslanca MsZ. 

3. Schválenie programu zasadania MsZ. 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

5. Voľba návrhovej komisie. 

6. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ. 

7. Interpelácie poslancov MsZ. 

8. Výsledky hospodárenia spoločnosti SKI PLEJSY s.r.o. za rok 2018. 

9. Výročná správa za rok 2018 – DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY. 

10. Majetkové návrhy. 

11. Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia. 

12. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30. 06. 2019. 

13. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30. 06. 2019. 

14. Návrh úpravy rozpočtov škôl ( ZŠ s MŠ Maurerova ul,: MŠ, ŠD; MŠ Hlavná; CVČ). 

15. Návrh Doplnku č. 2 VZN č. 1/2019 o určení výške dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa žiaka škôl a školských zariadení. 

16. Správa o výsledku kontroly. 

17. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  

a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

18. Návrh na udelenie Cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2019. 

19. Rôzne. 

20. Diskusia. 

21. Záver. 

 

2. Sľub poslanca MsZ        13.14 hod. 

 

Ing. Ján Zahuranec zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 

a zároveň obdŕžal osvedčenie o zvolení poslanca MsZ.  

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.1 – viď pripojené k zápisnici (konštatuje). 
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3. Schválenie programu zasadania MsZ      13.16 hod. 

 

Primátorka mesta predložila program 11. zasadnutia MsZ. 

Za predložený program zasadnutia MsZ boli všetci prítomní poslanci. 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.1 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    13.17 hod. 

 

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

overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Branislava Bocana a Ing. Evu Derdákovú. 

 

5. Voľba návrhovej komisie       13.18 hod.

       

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Ing. Ľuboš 

ONTKO, členovia – Oľga DZIMKOVÁ a PaedDr. Slávka ŠMIDOVÁ.  

 

Z prítomných  9 poslancov MsZ boli: 

za  : 9 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.1 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

 

6. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ  13.20 hod. 

 

V miestnosti bol aj poslanec Radovan Ďorko.      

 

Ing. Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta predložil materiál, týkajúci sa nastúpenia 

náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ. 

Informoval prítomných, že z dôvodu zániku mandátu poslankyne MsZ v Krompachoch            

Ing. Lívie Kozlovej nastupuje náhradník Ing. Ján Zahuranec s počtom získaných 747 platných 

hlasov. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.1 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 

 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 
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za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.2 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 

 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.1 – viď pripojené k zápisnici (odvoláva). 

 

 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.2 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.3 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.4 – viď pripojené k zápisnici (volí). 

 

7. Interpelácie poslancov MsZ       13.34 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková – prosím o spracovanie a predloženie informácie o výške spoluúčasti 

prípadne aj neoprávnených výdavkoch na projekty: 

1. na ktoré sú už uzatvorené zmluvy o NFP, 

2. ktoré sú pripravené na podanie žiadosti o NFP. 
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Primátorka mesta – interpelácia bude spracovaná na budúce MsZ. 

8. Výsledky hospodárenia spoločnosti SKI PLEJSY, s.r.o. za rok 2018 13.36 hod. 

 

Primátorka mesta predložila výsledky hospodárenia spoločnosti SKI PLEJSY, s.r.o. za rok 

2018. Dodala, že mesto môže na spoločnosť apelovať, aby niečo robila so stavom, aký je 

v súčasnosti. 

Poslanec Ďorko – v dozornej rade figuruje Ing. Alžbeta Perháčová. 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.3 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 

 

9. Výročná správa za rok 2018 – DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY  

13.39 hod. 

 

Mgr. Terézia Valeková, predsedníčka správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy 

predložila výročnú správu Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2018, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – poďakovala sa správnej rade za ich humánnu prácu bez nároku na 

odmenu. 

Primátorka mesta – poďakovala sa predsedníčke správnej rady a celej detskej nadácii za 

prácu, pretože vďaka ich nezištnej práci pomohli mnohým obyvateľom mesta Krompachy. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.4 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 

 

 

10. Majetkové návrhy        13.43 hod. 

 

10.1 Zrušenie uznesenia č. 2/E.6 zo dňa 12.12.2019 – kúpa rodinného domu na 

Trangusovej ulici 

 

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

majetkový návrh, týkajúci sa zrušenia uznesenia č. 2/E.6 zo dňa 12.12.2019. Doplnila, že 

finančné prostriedky plánuje mesto použiť na iné aktivity. 
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Poslankyňa Derdáková – pamätám si, ako sme sa v októbri bavili, že dom kúpime a je mi 

ľúto, že sa nenaplní požiadavka aj nebohej kolegyni Kozlovej. 

Poslanec Zahuranec – v tom čase, keď poslanci prijali uznesenie, som tu nebol. Vtedy nebol 

problém s financiami. Treba sa zamyslieť, či to je dobrá myšlienka, alebo nie je. 

Poslankyňa Derdáková – prečo bolo uznesenie podpísané, keď to bolo nevýhodné? 

Primátorka mesta – bol koniec roka, hospodárili sme s prebytkom. Keď sme schvaľovali 

uznesenie, poznala som dom z vonkajšej strany. Následne som sa bola pozrieť vo vnútri, 

pretože mi to nedalo, ale išla som sa pozrieť a jednoducho za takúto cenu by som stratila svoju 

profesionálnu česť. Nehovorím, že dom je zlý. Ak by bol dom v inom meste, bola by aj iná 

cena. Všetko bolo pekné a zistila som, že stropná konštrukcia je v zlom stave. Vyžaduje si to 

rekonštrukciu. 

Keď sme tvorili rozpočet, verila som, že nejakým spôsobom dokážeme dať peniaze dokopy, ale 

tohtoročný rozpočet je dosť napätý. Museli sme rozpustiť finančné prostriedky, pretože 

nemáme na asistentov učiteľov pre hendikepované deti. 

Myslela som si, že na budúci rok niečo usporíme a pokiaľ mám dobré informácie, tak v štátnom 

rozpočte chýba miliarda. Budeme mať veľký problém, aby sme vedeli budúci rok ustáť. 

Mesto podalo niekoľko žiadostí o dotácie, kde je však potrebná 5% spoluúčasť. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 7 – Ontko, Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Bocan 

zdržal sa  : 2 – Ďorko, Jendruch 

proti : 1 - Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/F.1 – viď pripojené k zápisnici (ruší). 

 

10.2 Odkúpenie nehnuteľnosti na ulici SNP v Krompachoch 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila materiál, týkajúci sa odkúpenia nehnuteľnosti 

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

Poslanec Ďorko – návrh bol prerokovaný na komisii  a chce sa opýtať, či je táto kúpa 

nevyhnutná, pretože sú rozbehnuté nejaké projekty. 

Poslankyňa Dzimková – ak by mesto uvažovalo o kúpe, nech sa osloví aj p. riaditeľka ZŠ 

s MŠ SNP. 

 Poslanec Jendruch – komisia školstva odporúča, aby sa najprv doriešili iné veci, týkajúce sa 

školy. 

Primátorka mesta – mesto odkúpilo dom od p. Novotnej, ktorý je v blízkosti školy. Ak 

budeme úspešní, zrekonštruujeme tento rodinný dom. Ak ministerstvo školstva vypíše nejakú 

výzvu, tak sa určite zapojíme, pretože škola má priestorové problémy. Uvidíme, či budeme 

úspešní vo výzve. Neviem, či nie je jednoduchšie postaviť novú školu, ako rekonštruovať starú 

školu. Nasledujúci rok bude veľmi ťažký. 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 0  

zdržal sa  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, 

Bocan, Ďorko, Derdáková 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/H.1 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje). 
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10.3 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu – 

Zhodnocovanie BRKO a podpora domáceho kompostovania v meste Krompachy 

 

Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložil materiál, 

týkajúci sa schválenia predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu – 

Zhodnocovanie BRKO a podpora domáceho kompostovania v meste Krompachy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 – Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

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

 

10.4 Odkúpenie pozemkov na ulici J. Jesenského v Krompachoch        

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila materiál na odkúpenie pozemkov na ulici J. 

Jesenského v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 0 

zdržal sa  : 0 

proti : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/H.2 – viď pripojené k zápisnici (neschvaľuje). 

 

10.5 Schválenie finančnej podpory spoluúčasti mesta Krompachy na projekte – Podpora 

dobudovania technickej infraštruktúry v meste Krompachy 

 

Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložil materiál 

o schválení finančnej podpory spoluúčasti mesta Krompachy na projekte – Podpora 

dobudovania technickej infraštruktúry v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Cieľom projektu je rekonštruovať a dobudovať komunikácie pri marginalizovaných skupinách. 

Poslanec Ontko – má mesto v rozpočte 75 tis. eur? 

Primátorka mesta – chceli by sme dostať tento grant, pretože komunikácie na ulici 29. augusta 

a SNP sú v dezolátnom stave a každý rok mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na 

opravu ciest. Verím, že na opravu týchto komunikácii nájdeme finančné prostriedky. Vieme 

v akom stave sú cesty, chodníky. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.3 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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10.6 Predaj pozemku pod garážou na Lorencovej ulici v Krompachoch Marekovi 

Čipkárovi, bytom SNP 5, 053 42 Krompachy                       

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila materiál o predaji pozemku pod garážou na 

Lorencovej ulici v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.4 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

10.7 Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu – Adaptačné 

opatrenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia v meste Krompachy   

         

Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložil žiadosť 

o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu – Adaptačné oparenia v oblasti riadenia 

kvality ovzdušia kvality v meste Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Predmetom 

projektu je nákup čistiaceho vozidla.  

Primátorka mesta – jedná sa o čistiace, zametacie auto podobné ako LADOG, ktorý 

v súčasnosti nie je v dobrom technickom stave a mesto dáva veľké finančné prostriedky na jeho 

opravu. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.5 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

 

 

 

10.8 Predaj časti pozemkov v záhradkárskej osade 38-35 Radosť v Krompachoch ako 

prípad hodný osobitného zreteľa                               

 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložila  materiál 

predaj časti pozemkov v záhradkárskej osade 38-35 Radosť v Krompachoch, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Materiál bol predložený aj na poslednom MsZ, teraz je tam doplnený konkrétny 

vlastník.  

Poslankyňa Derdáková – pozerala som na stránku, kde by bol tento návrh zverejnený. Nebol 

na webe a musí byť zverejnený 15 dní pred. Navrhujem stiahnuť tento bod z dnešného 

rokovania. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – osobitný zreteľ 

bol uverejnený 5. júna 2019. 
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Primátorka mesta – osobitný zreteľ bol schválený na poslednom MsZ. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – toto je teraz 

vyšpecifikované, za akú kúpnu cenu sa to predá. 

Poslankyňa Derdáková – na poslednom MsZ som povedala, že tento postup nie je správny. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – neviem teraz 

narýchlo nájsť stanovisko právnika. Musí to schváliť MsZ. 

Poslankyňa Derdáková – koľko zaplatia uvedení kupujúci? 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – právnik odporúča 

schváliť s tým, že tam bude všetko uvedené, takže preto je to potrebné schváliť. 

Odporučili ste 5 eur. 

Poslankyňa Derdáková – veľmi pozorne som počúvala, ale koľko zaplatia jednotliví kupujúci, 

to z predloženého materiálu nie je zrejmé. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – neschvaľuje sa 

kúpna zmluva.  

Poslankyňa Derdáková – podám podnet na prokuratúru. 

Primátorka mesta – navrhujem schváliť predaj pozemkov s tým, že na budúce MsZ bude 

uvedená cena.  

Poslankyňa Derdáková – dala poslanecký návrh, aby sa tento materiál stiahol z rokovania. 

  

Z prítomných 10 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: Dubiňák, Derdáková. Proti: 

Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Bocan, Ďorko. Návrh neprešiel. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

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

zdržal sa  : 1 - Zahuranec 

proti : 1 - Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.6 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia                                             14.12 hod. 

 

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

materiál o zmene rozpočtu a rozpočtové opatrenia, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – na Trangusovej ulici chceme na budúci rok opraviť tenisový kurt  

a parkoviská. Všetko záleží od finančných prostriedkov, aby sme vedeli upraviť verejné 

priestranstvo. 

 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.7 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 
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proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.8 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.9 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.10 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

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

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.12 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.13 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.14 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 
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za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.15 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.16 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

V miestnosti bol aj poslanec Farkaš. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.5 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 

 

 

12. Správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30. 06. 2019       14.23  hod.                

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu predložil správu o plnení 

rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy 

k 30.06.2019, ktorý je prílohou zápisnice. 

 

Poslanec Jendruch – komisia školstva a športu berie túto správu na vedomie. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.6 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 

 

13. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30. 06. 2019         14.24 hod. 

 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložila 

monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu k 30.06.2019, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 
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Poslankyňa Deráková – v príjmovej časti HPP predpokladám, že splatnosť je v 2. polroku. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – k 31.07.2019. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.7 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 

 

14. Návrh úpravy rozpočtov škôl ( ZŠ s MŠ Maurerova ul,: MŠ, ŠD; MŠ Hlavná; CVČ) 

                              14.26 hod. 

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu predložil návrh úpravy 

rozpočtov škôl a školských zariadení, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.17 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.18 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.19 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.20 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 
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15. Návrh Doplnku č. 2 VZN č. 1/2019 o určení výške dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa žiaka škôl a školských zariadení                        14.29 hod. 

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu predložil Návrh Doplnku č. 2 

VZN č. 1/2019 o určení výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa žiaka škôl a školských 

zariadení, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.8 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.20 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/G.1 – viď pripojené k zápisnici (uznáša sa). 

 

16. Správa o výsledku kontroly               14.31 hod. 

 

V miestnosti nebola poslankyňa Šmidová. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka predložila správu o výsledku kontroly, týkajúcu 

sa platieb nájomného a dodržiavania podmienok nájomných zmlúv za byty vo vlastníctve mesta 

Krompachy a doplnila, že správa bola prerokovaná s p. primátorkou a odporúčania budú 

realizované. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Stana, Derdáková, 

Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.9 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie). 
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17. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  

a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch           14.33 hod. 

  

V miestnosti bola aj poslankyňa Šmidová. 

 

Ing. Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta predložil Návrh Zásad odmeňovania 

poslancov MsZ v Krompachoch a členov – neposlancov komisií MsZ v Krompachoch, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – je potrebné opraviť zmenu. Zásady nadobúdajú účinnosť od 1.10.2019. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/F.2 – viď pripojené k zápisnici (ruší). 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/F.3 – viď pripojené k zápisnici (ruší). 

 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, Bocan, 

Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 1 - Derdáková 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.21 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje). 

 

18. Návrh na udelenie Cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2019  

14.36 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrhy na udelenie Cien mesta pri príležitosti osláv Dni Mesta 

Krompachy v roku 2019, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.10 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie) dôvodovú správu na udelenie ocenení za rok 2019 podľa Štatútu mesta Krompachy.  

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 
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za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.11 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie) udelenie ocenenia „Čestného uznania primátora mesta“ Mgr. Anne Mosinovej. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Bocan, Ďorko, Farkaš 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.12 – viď pripojené k zápisnici (berie na 

vedomie) udelenie ocenenia „Čestného uznania primátora mesta“ Ing. Vladislavovi Müllerovi. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 9 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, 

Derdáková, Ďorko 

zdržal sa  : 2 – Farkaš, Bocan 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.22 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ Stanislavovi Barbušovi. 

 

V miestnosti nebola poslankyňa Derdáková. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, Ďorko, 

Farkaš, Bocan 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.23 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ MUDr. Eve Bӧhmerovej. 

 

Z prítomných  10 poslancov MsZ boli: 

za  : 10 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, Ďorko, 

Farkaš, Bocan 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.24 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ Lucii Kopčanovej. 

 

Poslankyňa Derdáková bola v miestnosti. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 
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za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, Ďorko, 

Farkaš, Bocan, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.25 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

finančnú odmenu vo výške 100 € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. č. 8.1 – 8.6 Verejné 

ocenenia mesta „Cena mesta Krompachy“. 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, Ďorko, 

Farkaš, Bocan, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.26 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

finančnú odmenu vo výške 40 € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. č. 8.1 – 8.6 Verejné 

ocenenia mesta „Čestné uznanie primátora mesta“. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, Ďorko, 

Farkaš, Bocan, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.27 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

finančnú odmenu vo výške 50 € za udelenie Zlatej plakety za bezplatné darcovstvo krvi pre  

občanov mesta Krompachy. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, Ďorko, 

Farkaš, Bocan, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.28 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

finančnú odmenu vo výške 40 € za udelenie Striebornej plakety za bezplatné darcovstvo krvi 

pre občanov mesta Krompachy. 

 

Z prítomných  11 poslancov MsZ boli: 

za  : 11 - Dubiňák, Jendruch, Dzimková, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Stana, Ďorko, 

Farkaš, Bocan, Derdáková 

zdržal sa  : 0 

proti : 0 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.29 – viď pripojené k zápisnici (schvaľuje) 

finančnú odmenu vo výške 30 € za udelenie Bronzovej plakety za bezplatné darcovstvo krvi 

pre občanov mesta Krompachy. 
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19. Rôzne         14.47 hod. 

20. Diskusia          14.47 hod. 

Poslankyňa Šmidová – stretla som občanov, ktorí nás prosia o vyriešenie situácie pri p. 

Martonovi. Bude možnosť vyriešiť to jednosmerkou? Autá vychádzajú na novo vytvorený 

chodník.  

Poslanec Jendruch – prosím, aby sa odstránili jamy na cestách. Pri Piller Parku je jama, ktorá 

má hĺbku 9 cm a odbočka pri hlavnej ceste ako sa odbočuje k Agru je tak isto jama, ktorá je 

vždy zaplátaná kamienkami. Tieto kamienky budú o chvíľu preč. Ak by to bolo možné, som 

ochotný zúčastniť sa obhliadky mesta, ako chodí p. primátorka.  

Primátorka mesta – bolo by dobré, aby sa obhliadky zúčastnil aj p. Hinďoš. Poprosím p. 

zástupcu, aby dohodol čas, kedy bude obhliadka. 

Opravy ciest vyhrali Cesty Košice, urobia čo najväčšie úseky. Minulý týždeň som rozprávala 

s riaditeľom spoločnosti. Najväčší problém je na ulici 29. augusta, tie výtlky, ktoré spomenul 

poslanec Jendruch sú zahrnuté v pláne opráv. Vieme o tom, znovu budeme urgovať Cesty 

Košice. Vo väčšom rozsahu sa bude robiť ulica 29. augusta. Pri výtlku je popraskaný asfalt, ak 

by ho zaplátali, tak na ďalší rok je na tom istom mieste znovu diera. Ďalší výtlk je pri tzv. 

tisícke. 

Poslanec Zahuranec – Ivo Hinďoš o tom výtlku pri tisícke vie, už som ho informoval. 

Primátorka mesta – v súčasnosti ľudí trápia prístrešky, v ktorých sú kontajnery. Bohužiaľ, 

nevieme zabezpečiť koncepčné riešenie na kontajnery. Príde vietor, všetko rozfúka, ak je to 

v prístreškoch, je to vo väčšej kope, je tam väčší zápach. Každý občan dostal kľúče. Ľudia ich 

nezamykajú, ostatní kľúče nenosia a nechávajú igelitky pred prístreškom. Žiadali sme občanov, 

aby odpad vysypávali, nevysypávajú ho, neseparujú. 

Na budúci rok budeme musieť navýšiť poplatky za odpad. 

Predtým sme urobili zámok, ktorý po týždni zmizol, ukradli ho. Boli sme nútení dať bežný, 

pretože keby sme tam dali FABku, tak ju upchajú. 

Návrhy boli na čipy. Mesto môže tieto čipovacie zariadenia zakúpiť, ale ak by sme tam dali 

čipy, tak tie by boli tiež rozbité a ďalšie čipy by si museli zakúpiť ľudia. 

Rokovali sme aj s firmou Brantner Nova, ak by zakúpili niečo v SNV , tak aj my by sme sa 

pripojili. Nevieme si dať rady s neporiadkom okolo kontajnerov, žiadali sme aj MsP. 

Poslanec Stana – rieši sa to stále, občania sú pokutovaní. Ani štátna polícia nemôže byť všade. 

Primátorka mesta – problém je tam najmä v noci. 

Poslanec Jendruch – toto sú hlavné dôvody na to, aby sme sa vážne začali zaoberať 

podzemnými kontajnermi. Ja nehovorím, že okamžite zmiznú tie problémy, ale je to jedna vec, 

ktorá by nám mala pomôcť. 

Primátorka mesta – musíme mať finančné zdroje, zberové vozidlo je strašne drahé. Oslovili 

sme aj inú spoločnosť, aby sme vytvorili jedno, dve zberové hniezda. Nevieme to urobiť naraz. 

Vo väčších mestách to nie je problém, ale u nás je. Chceme to riešiť, rozmýšľame nad tým, ale 

niekedy sa nedá všetko urobiť všetko naraz. Veľký problém je separácia. 

Poslanec Stana – ľudia separujú, lebo žlté kontajnery sú plné. 

Primátorka mesta – v tomto Vám musím oponovať, pretože u nás na sídlisku sú poloprázdne 

kontajnery v komunálnom odpade je všetko.  

Adrián Ďorko – som majiteľom nehnuteľnosti na Trangusovej ulici, je to obytná zóna a chcem 

sa opýtať poslancov a pani primátorky, či je v súlade s územným plánom mesta, keď prevádzka, 

ktorá sa tam plánuje alebo prebieha stavebné konanie, ktorá má výšku 9 metrov, bude mať 25 

parkovacích miest a zastavaná plocha je asi 1000 m2 a je to maloobchodná prevádzka. 

Primátorka mesta – toto je vecou Stavebného úradu. Nikto z nás nevie definovať, čo je 

maloobchod a veľkoobchod. My nie sme odborníkmi. Keď vydá Stavebný úrad územné 

rozhodnutie, máte možnosť podať odvolanie.  

Adrián Ďorko – mesto sa vyjadruje ako Stavebný úrad. 
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Poslankyňa Derdáková – boli ste účastníkom konania? 

Adrián Ďorko – ja len som sa chcel opýtať, či by sa to vám páčilo, keby vám pred domami 

chodili kamióny.  

Primátorka mesta – Vy ste účastníkom konania, máte právo sa vyjadrovať. Poslanci môžu byť 

informovaní, ale nemôžu podmieňovať Stavebný úrad, aby vydal také a také rozhodnutie. 

Nechceme Vás obchádzať, máte možnosť podať námietky.  

Poslanec Bocan – ako občan Vás chápem a ako občan som rád, že ste tu, pretože mám dojem, 

že v niektorých prípadoch územný plán berieme na ľahkú váhu.  

Primátorka mesta – dnes som mala rokovanie so spracovateľom územného plánu. 

Pripravujeme zmeny a doplnky. V priebehu budúceho týždňa vyzveme občanov, aby predniesli 

svoje postrehy. 

Ľudia dostanú možnosť, aby sa vyjadrili a aby sme mohli zapracovať zmeny a doplnky do 

územného plánu. 

Poslankyňa Derdáková – komisia výstavby sa kedysi vyjadrovala k investičným zámerom, 

vyjadrovala sa niekedy k tomuto komisia? 

Poslanec Ontko – ja som v komisii len teraz a muselo to byť ešte pred tým. 

 

21. Záver             15.15 hod. 
 

Primátorka mesta pozvala poslancov na 75. výročie SNP, ktoré sa uskutoční 28.08.2019 

o 15.00 hod. pred pamätníkom na Námestí slobody a zároveň doplnila, že ďalšie slávnostné 

MsZ je naplánované na 19.09.2019 v obradnej miestnosti, kde budú ocenení občania nášho 

mesta. Na záver sa všetkým poďakovala za účasť na 11. zasadaní MsZ a zasadanie ukončila. 

 

V Krompachoch, 21.08.2019 

 

 

Zapísala: Mgr. Lucia ĎORKOVÁ 
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