
Zápisnica zo 14. zasadania MsZ v Krompachoch, 

konaného dňa 13. novembra 2019  

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

 

 

Ing. Iveta Rušinová,  primátorka mesta otvorila 14. zasadanie mestského zastupiteľstva 

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

uznášania schopné. Prítomných bolo 8 poslancov mestského zastupiteľstva.  Ospravedlnili sa 

poslanci MsZ Oľga DZIMKOVÁ, Stanislav FARKAŠ, Matúš STANA, Slávka ŠMIDOVÁ. 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadania MsZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Návrh rozpočtových opatrení. 

7. Rôzne: 

 informácia o mimoriadnej situácii – prepad strechy na Hornádskej ul. č. 24-32. 

8. Záver. 

 

 

2. Schválenie programu.        14.10 hod. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh programu dnešného rokovania.  

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za :   - Jendruch, Ontko, Zahuranec, Dubiňák, Derdáková, Ďorko, Hojstrič, Bocan.  

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     14.10 hod.  

 

Primátorka  mesta určila za zapisovateľku zápisnice Annu ČECHOVÚ a za overovateľov 

zápisnice poslancov MsZ  Branislava BOCANA a Radovana ĎORKA. 

 

 

4. Voľba návrhovej komisie.        14.15 hod.  

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  

predseda: Igor JENDRUCH, členovia Ľuboš ONTKO a Ján ZAHURANEC. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za :   - Jendruch, Ontko, Zahuranec, Dubiňák, Derdáková, Ďorko, Hojstrič, Bocan.  

zdržal sa : 0  

proti : 0  



MsZ prijalo uznesenie č. 14/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).  

 

5. Interpelácie poslancov MsZ.       14.16 hod. 

 

Neboli predložené žiadne interpelácie. 

 

  

6. Návrh rozpočtových opatrení.       14.16 hod. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme návrh rozpočtových opatrení, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

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

jednotlivé rozpočtové opatrenia. 

Rozpočtové opatrenie č. 42: 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za :   - Jendruch, Ontko, Zahuranec, Dubiňák, Derdáková, Ďorko, Hojstrič, Bocan.  

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 43:  

Poslanec Ontko – je to živelná pohroma? 

Primátorka mesta  – áno, je vyhlásená mimoriadna situácia. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za :   - Jendruch, Ontko, Zahuranec, Dubiňák, Derdáková, Ďorko, Hojstrič, Bocan.  

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 44:  

Primátorka mesta  –  predbežná cena je 12 800,-- € pri 1 000 výtlačkoch, pri 500 ks je to cca 

10 000,-- €. Kniha by mala byť  vydaná do konca novembra 2019 na vianočných trhoch ju 

chceme uviesť do života. Zámer je, niečo na propagáciu a časť na predaj. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za :   - Jendruch, Ontko, Zahuranec, Dubiňák, Derdáková, Ďorko, Hojstrič, Bocan.  

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 45:  

Poslanec Bocan – aká je vyčíslená finančná čiastka na akciu Najlepší športovec mesta 

Krompachy za rok 2019. 

Prednostka MsÚ  – cca 600,-- €. 

Primátorka mesta  – boli náklady na pankúškové fašiangy, v tomto roku dotácia z KSK 

nebola, všetko išlo z našich zdrojov. 

Poslanec Hojstrič  – uskutočnilo sa v roku 2019 ocenenie Športovca Spiša?  

Zástupca primátorky mesta  – tento rok to bolo v Smižanoch a v roku  2020 v Spišskom 

Podhradí. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za :   - Jendruch, Ontko, Zahuranec, Dubiňák, Derdáková, Ďorko, Hojstrič, Bocan.  



zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

7. Rôzne:          14.35 hod.  

 informácia o mimoriadnej situácii – prepad strechy na Hornádskej ul. č. 24-32. 

 

Primátorka mesta  požiadala pána zástupcu, podpredsedu krízového štábu o predloženie 

informácie o vzniknutej mimoriadnej situácii na Hornádskej ulici č. 25-32 v Krompachoch. 

Zástupca primátorky mesta  – mimoriadna situácia bola vyhlásená 7.11.2019 o 4.50 hod. 

z dôvodu spadnutej strechy na Hornádskej ulici č. 25-32, kde bolo 98 ľudí. Podľa zistení bol 

následne zvolaný krízový štáb za účasti zástupcov odboru krízového riadenia Spišská Nová 

Ves, na ktorom boli  dohodnuté postupy. Bola zabezpečená kontrola statika, z Logistického 

centra v Malom Šariši sa zabezpečili stany, prikrývky, nafukovačky a spacie vaky. Postavil sa 

stan pre mužov, do ktorého sa zaviedla elektrická energia na vykurovanie. Ženy a deti boli 

v komunitnom centre, podaná bola  teplá a suchá strava. Z  98 občanov si 42 občanov  našli 

pobyt u rodiny, ostatní prespali v komunitnom centre na Hornádskej ulici. V stane nebol nikto. 

V komunitnom centre bolo  24 detí, z ktorých len 1 dieťa išlo vo štvrtok a piatok do školy. Chod 

komunitného centre bol zabezpečený počas soboty a nedele nepretržite, do ktorého prišli v 

sobotu v popoludňajších hodinách aj nafetované maloleté deti. Terénni, komunitní aj 

pedagogickí pracovníci zabezpečili dozor. Počas víkendu bolo v komunitnom centre 12 detí. 

Dňa 11. 11. 2019 sa uskutočnila dezinsekcia priestorov, občanom z poškodených domov bol 

poskytnutý náhradný pobyt v Komunitnom centre na Družstevnej ulici, ale občania z 

postihnutých domov nechceli tam ostať. Komunitné centrum na Hornádskej ulici bude plne 

funkčné akonáhle bude vyčistené po dezisekcii. Pokračujú práce na streche a stene a 

vykonávajú si opravy sami rómovia. Stan už bol demontovaný a elektrická energia odpojená. 

Deky a nafukovačky v počte cca 30 ks nie je možné vrátiť, sú zanesené drobným hmyzom, 

zamorené. Zajtra zasadá krízový štáb. 

Poslanec Bocan  – ktoré je to komunitné centrum na Družstevnej ulici?  

Primátorka mesta  – je to občianske združenia Ľudia a perspektíva Ing.  Holečka, ktorý bol 

oslovený predsedom krízového štábu s požiadavkou  o pomoc. Zasadania krízového štábu sa 

zúčastnila  odborná pracovníčka. Ak by bol záujem zo strany postihnutých,  bol by sa materiál 

preniesol do komunitného centra. Červený kríž poskytol humanitárnu pomoc – cukor, 

cestoviny, ryžu, olej. Z Tesca boli dodané potraviny, ktoré sú už  pred zárukou spotreby. 

Postihnutí sa rozhodli, že  spať v komunitnom centre na Družstevnej ulici nebudú. Nie je tak 

vybudované ako naše, podľa slov odbornej pracovníčky z Komunitného centra na Družstevnej 

ulici, to nie je tak zabezpečené. 

Poslanec Bocan –  komunitné centrum  bolo nápomocné? 

Primátorka mesta  – prejavili záujem, až keď sme ich oslovili. Žiadna nezisková organizácia 

sa neozvala. Poskytnutá bola pomoc Červeného kríža Spišská Nová Ves, Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity 

dodal 1 krabičku mlieka, vlhčené utierky a balík plienok.  Vyzdvihuje metodickú  pomoc 

odboru krízového riadenia Spišská Nová Ves, ktorí boli nápomocní v tejto oblasti. Oslovené 

bolo ministerstvo vnútra, zároveň bol oslovený splnomocnenec vlády pre rómske komunity pán 

Ravasza, k dnešnému dňu je výsledok nulový.  Postihnutí  obyvatelia zistili, že špeciálnu 

ponuku od mesta nemôžu čakať. 

Poslanec Hojstrič – vec sa stala, bolo tam nebezpečné. Sú to rodinné alebo bytové domy. 

Informovať všetkých občanov na Hornádskej ulici, aby si svoj majetok zabezpečovali. Sú si 



vedomí, aby si to opravili.  V tejto oblasti sú premnožené sú potkany, prekopaná je cesta na 

malej kolónii. 

Primátorka mesta  – sú to rodinné domy v zástavbe. Informácia v médiách zaznela, že  domy 

sú v súkromnom vlastníctve, domy im boli predané, určené boli mesačné splátky. Mesto 

nefiguruje na liste vlastníctva. Na malej kolónia sa mali vybudovať domy, ale je to záplavové 

územie, pomôže jedine protipovodňové opatrenie, ktoré malo by malo byť okolo Hornádu. Je 

to však majetok povodia Bodrogu a Hornádu, mesto nemôže zasahovať do cudzieho majetku. 

Mesto vyzývalo vlastníkov rodinných domov, aby zabezpečili stavby proti spadnutiu, nedošlo 

k náprave. V súlade so stavebným zákonom  budú opätovne vyzývaní na zabezpečenie opravy.  

OO PZ SR začalo konať vo veci trestného činu ohrozenia obyvateľov. Po skončení 

mimoriadneho  stavu  úrad vyzve všetkých vlastníkov, aby sa starali  o svoju nehnuteľnosť. 

Pripravené sú listy na čelných predstaviteľov o poskytnutie materiálnej, alebo  finančnej 

pomoci. Mesto nemôže použiť finančné  prostriedky na súkromné účely.  

Poslankyňa Derdáková  – oceňuje  vystúpenie primátorky v médiách, odkiaľ a pokiaľ sú 

hranice pomoci. Postoj je veľmi správny. 

Primátorka mesta  – privítala by návrhy, ako riešiť túto situáciu. V krízovom štábe je 

zastúpenie aj z poslancov MsZ a to  poslanec Jendruch, ďalej polície, komunitného centra, škôl. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – sami si to spôsobili, železo speňažili, drevo spálili. 

Poslankyňa Derdáková – každý musí zobrať zodpovednosť na seba. 

Zástupca primátorky mesta  – sú to ľudia, ktorí bývali na Baníckej štvrti, zdevastovali obytné 

domy. Nemôžu čakať, že im niekto postaví nové domy. 

Poslankyňa Derdáková – uvedomia si to aj iní, že každý  sa musí postarať o seba. 

Z prítomných 8 poslancov MsZ: 

za :   - Jendruch, Ontko, Zahuranec, Dubiňák, Derdáková, Ďorko, Hojstrič, Bocan.  

zdržal sa : 0  

proti : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

8. Záver          15.07 hod. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na 14. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

 

V Krompachoch 13. novembra 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: 

Radovan  ĎORKO,  poslanec MsZ 

Branislav BOCAN,  poslanec MsZ 

 



 


