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Zápisnica z 12. zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 30. septembra 2019 vo veľkej zasadačke  

Mestského úradu v Krompachoch 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta otvorila 12. zasadanie mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné. Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli 

poslanci MsZ Marián HOJSTRIČ, Radovan ĎORKO, Stanislav FARKAŠ.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadania MsZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Schválenie založenia Združenia miest Spišské Vlachy, Krompachy a obce Kolinovce 

za účelom výstavby cyklistického chodníka. 

6. Schválenie predloženia žiadosti na projekt, resp. výstavbu cyklistického chodníka. 

7. Schválenie predloženia žiadosti na podporu budovania verejne prístupnej elektrickej 

nabíjacej stanice. 

8. Záver. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh programu dnešného rokovania.  

Za predložený návrh programu boli všetci prítomní poslanci MsZ.  

Poslankyňa Derdáková predložila návrh zaradiť do programu rokovania  bod - diskusia. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

Primátorka mesta navrhla zaradiť do programu rokovania bod  – návrh rozpočtového 

opatrenia č. 36. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

Z prítomných 9  poslancov MsZ:  

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

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Ďorko, Farkaš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

Doplnený program rokovania bol schválený. 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.       

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Jána ZAHURANCA a Matúša STANU. 

 

4. Voľba návrhovej komisie.  

        

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Slávka ŠMIDOVÁ, členovia: Ľuboš ONTKO a Oľga DZIMKOVÁ 

Z prítomných 9  poslancov MsZ:  



2 
 

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

zdržal sa : 0  

proti : 0  

v miestnosti neboli: Hojstrič, Ďorko, Farkaš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 12/A.1 –– viď pripojené pri zápisnici (volí).  

Prišiel poslanec MsZ Radovan Ďorko. 
 

5. Schválenie založenia Združenia miest Spišské Vlachy, Krompachy a obce Kolinovce za 

účelom výstavby cyklistického chodníka. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie založenia Združenia miest Spišské 

Vlachy, Krompachy a obce Kolinovce za účelom výstavby cyklistického chodníka, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja -  zverejnené sú 3 výzvy 

– vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu cyklistickej 

komunikácie, výstavba alebo rekonštrukcia cyklistickej komunikácie. Termín podania žiadosti 

je 31. október 2019. 

Primátorka mesta  – bude problém predložiť na spracovanie dokumentáciu právoplatného 

územného rozhodnutia. Musí sa vybrať najvhodnejšia trasa. Všade je problém s pozemkami. 

Zvažovala sa trasa, že by bol nástup  pri garážach, ale sú tam vedené siete, je to veľa prekážok. 

Nástup by bol  pri výjazde na SAD a prekryl by sa rigol. Trasa cez  starý železničný  viadukt – 

je to zasa vo vlastníctve  železníc. Trasa po ceste je zasa pozemkom  KSK, je  potrebný súhlas. 

Najvýhodnejšia je trasa  okolo cesty do Kolinoviec.  Navrhnutá je Zmluva o združení miest 

Krompachy, Spišské Vlachy a obce Kolinovce. Asfalt na cyklotrasu je veľmi drahý, piktogramy 

nie sú drahé. Podstatné je založiť združenie čo najskôr, aby sme sa mohli uchádzať o dotáciu. 

Požiadala poslancov MsZ, aby  nezverejnili  rodné čísla a dátumy narodenia štatutárov,  ktoré 

sú uvedené v zmluve. 

Poslankyňa Derdáková – myšlienka je dobrá, športovci to uvítajú. Ak  to dobre  pochopila, 

projekt  budeme financovať my, postúpime združeniu na prerozdelenie. Spolufinancovanie vo 

výške 5%  z celkových oprávnených výdavkov na projekt sa zaväzujeme zaplatiť my, rovnaké 

práva sú pre všetkých členov združenia. Zaplatí sa za členské, a čo bude ďalej, ak nebude 

záujem vstúpiť do združenia. Aké je stanovisko zástupcu primátorky mesta a predsedu komisie 

MsZ cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. 

Primátorka mesta  –  projektant pracuje bez zmluvy, projekt bude objednávať združenie, aby  

to boli oprávnené náklady. Spišské Vlachy zatiaľ  nemali zasadanie mestského zastupiteľstva.  

Mgr. Klein  – konzultované s ministerstvom dopravy spoluúčasť sa bude deliť na 3 časti.  

Poslankyňa Derdáková  – počítať s tým, že neoprávnené náklady bude znášať mesto. 

Primátorka mesta  – prispievať na projektovú  dokumentáciu sa bude  podľa dĺžky  trasy, čo 

je komplikované,  tak sa asi bude deliť na tretiny.  

Poslankyňa Derdáková  – na dotácie je vyčlenených 6 mil., je to asi zbytočné žiadať,  možno 

sú už rozdelené. 

Zástupca primátorky mesta  – zastupuje mesto Krompachy v OCR, bolo by dobré, keby sa 

to podarilo. Krompachy by sa napojili na cyklotrasy, čo by prispelo  na rozvoj mikroregiónu 

aj na  cykloturizmus  to bude mať vplyv, je za to. 

Poslanec Ďorko – pomôže to nášmu okoliu, chceme, aby sa región a turistický ruch rozvíjal.  

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu návrh podporuje, ale ako je to 

v Kolinovciach a Spišských Vlachoch.  

Primátorka mesta  – sme prví, ktorí návrh predložili mestskému zastupiteľstvu. Poslanci MsZ 

v Spišských Vlachoch budú zasadať na budúci týždeň, starostka Kolinoviec je mimo Slovenska, 

nevieme sa skontaktovať. 
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Poslankyňa Derdáková  – mesto vynaloží úsilie, ale tí druhí veľmi nie, pričom sme odkázaní 

na spoluprácu. 

Poslanec Bocan – v rámci združenia bola oslovená obec  Slovinky? Potenciál je aj Poráčska 

dolina.  

Primátorka  – neboli oslovení, cyklotrasa nepôjde na Slovinky. 

Prišli poslanci MsZ Marián Hojstrič a Stanislav Farkaš. 

Z prítomných 12  poslancov MsZ:  

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

     Ďorko, Farkaš. 

zdržal sa : 1 - Derdáková  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.1 –– viď pripojené pri zápisnici 

(schvaľuje).  

 

6. Schválenie predloženia žiadosti na projekt, resp. výstavbu cyklistického chodníka. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na schválenie predloženia žiadosti na projekt resp. 

výstavbu cyklistického chodníka. 

Poslankyňa Derdáková  – z uvedeného vychádza,  ako by sme boli žiadateľom my  

Mgr. Klein – súvisí s predložením žiadosti, výdavky sa prerozdelia v rámci združenia. 

Primátorka mesta – robí sa to rýchlo, prvýkrát sa zakladá združenie a  je to odkonzultované 

s ministerstvom dopravy. 

Poslankyňa Derdáková – záleží na tom,  aby mesto bolo chránené. Mesto Krompachy preberá 

zodpovednosť a je otázne, či tí druhí budú mať záujem. 

Z prítomných 12  poslancov MsZ:  

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

     Ďorko, Farkaš. 

zdržal sa : 1 - Derdáková  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.9 –– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

7. Schválenie predloženia žiadosti na podporu budovania verejne prístupnej elektrickej 

nabíjacej stanice. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie predloženia žiadosti na podporu 

budovania verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Je vyhlásená výzva, mesto sa môže uchádzať o finančné zdroje, návrh je, aby nabíjacia stanica 

bola umiestnená pri  Centrume.  

Poslankyňa Derdáková – aké bude prevádzkovanie. Suma 5 000,-- € vystačí na vybudovanie 

2 staníc. 

Zástupca primátorky mesta  – je to jeden stojan, dve prípojky, modul bude  na platobnú kartu. 

Sú rôzne cenové ponuky, ktoré spadajú do požadovanej ceny. 

Poslankyňa Derdáková – v prípade zisku by bolo snáď lepšie, ak by nabíjacia stanica bola 

zriadená z vlastných zdrojov, aby neboli problémy. 

Z prítomných 12  poslancov MsZ:  

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

     Ďorko, Derdáková. 

zdržal sa : 1 - Farkaš 

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.2 –– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  
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8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 36. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 36, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Týka sa opravy časti chodníka na ul. SNP,  je v zlom stave. Oprava celého 

chodníka by stála  83 000,-- €,  na čo nemáme dostatok finančných prostriedkov. Spoločnosť 

MILK AGRO bola požiadané o spolufinancovanie na   opravu chodníka pred predajňou na 

Hlavnej ulici, spoločnosť to zatiaľ rieši. 

Z prítomných 12  poslancov MsZ:  

za :   12 - Jendruch, Dzimková, Stana, Dubiňák, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Bocan, Hojstrič,     

     Ďorko, Derdáková, Farkaš. 

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 12/B.10 –– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje).  

 

9. Diskusia. 

 

Poslankyňa Derdáková – 19.9.2019 sa uskutočnilo slávnostné zasadanie MsZ, na ktorom sa 

udeľovali ceny mesta. Bolo 15.00 hod. a MsZ  nebolo otvorené, pretože boli prítomní 4 

poslanci. V harmonograme zasadaní na tento rok je dátum zasadania 19. 9. 2019 uvedený. Je  

jej  nesmierne ľúto, že sa poslanci takto zachovali,  je to neúcta voči všetkým prítomným. Do 

budúcna sa snažiť, aby každý si zadelil svoje povinnosti tak, aby sa  zasadania MsZ zúčastnil. 

Poďakovanie patrí spracovateľovi  za predloženie súpisu projektov.  Na budúci rok na projekty 

ako spoluúčasť je potrebných 516 000,-- €. Podielových daní na budúci rok nebude viac. 

Primátorka mesta  – ak sa projekty  budú schvaľovať takým tempom ako doteraz, tak je 

otázne, či v roku   2021 či budeme stavať. Nie sú ukončené kontroly verejného obstarávania 

niektorých projektov. Možno ani 50%  stavieb v budúcom roku nebudeme stavať. Je to výtka 

pre štát, ktorý sa  vyhovára,  že samosprávy nekonajú. Schválená dotácia, súťažné podklady, 

proces VO sa kontroluje aj pol roka, kontroluje sa zmluva. Stavby sa takýmto stavom ťahajú. 

Poslankyňa Derdáková  – nie je podmienka dokedy sa musia prostriedky preinvestovať?  

Mgr. Klein – do roku 2024 

Poslanec Hojstrič  – na zasadanie MsZ 19.9.2019  sa ospravedlnil, dnes zasadala komisia 

VUC, preto meškal. Aké je vyčíslenie tohtoročného jarmoku. Otvorenie holokaustu bolo to 

pekné, ale je tam umiestnená kamera? Slovinský potok je špinavý, potrebuje vyčistiť. Na jar 

zapojiť školy do čistenia. 

Primátorka mesta  – pamätník je pod kontrolou kamery. Slovinský potok hasiči čistili pred  

jarmokom. Potok sa pravidelne čistí. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS, požiadaný bol aj správca potoka, aby 

zabezpečili čistenie, no bezúspešne. 

Poslanec Hojstrič  – aké sú ukazovatele firmy Kingspan? 

Primátorka mesta  – vyčíslenie jarmoku bude predložené na ďalšom MsZ, stále ešte sa 

doručujú faktúry. Recepcia sa nerobila, veľa finančných prostriedkov nás stáli Pankuškové 

fašiangy. Program na jarmoku bol podľa schváleného rozpočtu. Kingspan zamestnáva cca 70 

ľudí, bližšie informácie budeme vedieť z monitorovacej správy. 

Poslanec Ontko – opravili sa schody z Hlavnej ulici (ľavá strana smerom od Termokomplex-

u) na Maurerovu ulicu, urobil sa rigol a keď prší sú tam nánosy blata. 

Primátorka mesta  – Ing. Ondáš vykoná kontrolu na mieste po daždi, aby bola zistená 

skutočnosť a dá sa to  dodávateľovi, aby zabezpečil nápravu. 

Poslanec Ontko  – priestory za garážami na Maurerovej ulici sú zarastené. Chcel to vyčistiť, 

ale je to pozemok mesta a niektoré stromy by sa mali zrezať.   
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Primátorka mesta  – je potrebné predložiť žiadosť na základe ktorej  musíme žiadať okresný 

úrad  o súhlas na výrub stromov 

Ing. Ondáš – áno, je  to mestský pozemok. 

Poslanec Bocan – vyslovil poďakovanie za dodanie zbernej nádoby a úpravu priestranstva  na 

Lorencovej ulici. Požiadal  o úpravu aj na  Trangusovej ul. č. 2 a 4. 

 

 

10. Záver. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na 12. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 30. septembra 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: 

Ján      ZAHURANEC,  poslanec MsZ 

          Matúš STANA,              poslanec MsZ 

 
 


