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ZÁPISNICA 
zo 6. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

10. júna 2015 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 6.  zasadanie mestského 

zastupiteľstva, ktoré je zvolané na základe 6 poslancov. Privítala poslancov MsZ, 

zamestnancov mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 11 

poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa poslanec Ján Zahuranec. Primátorka 

mesta predložila návrh programu dnešného rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Voľba hlasovacej komisie. 

5. Interpelácie poslancov. 

6. Aktuálna situácia v HPP v Krompachoch (nájomná zmluva s firmou LAVATON) 

7. Informácia o liste adresovanom mestskému zastupiteľstvu. 

8. Prerokovanie platu primátora mesta Krompachy. 

9. Diskusia. 

10. Záver.   

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Evu DERDÁKOVÚ a Igora JENDRUCHA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie poslancov MsZ: 

predseda: Oľga DZIMKOVÁ, členovia Marián HOJSTRIČ a Ľuboš ONTKO. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová,  

   Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

ospravedlnený: Zahuranec 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Voľba volebnej hlasovacej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie poslancov MsZ: 

predseda: Slávka ŠMIDOVÁ, členovia Lívia KOZLOVÁ a Matúš STANA. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 111-  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová,  

   Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

ospravedlnený: Zahuranec 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

5.   Interpelácia poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Šmidová – informovala, že návštevníkov  cintorína obťažujú opití občania. 

Občania sa sťažujú na zvýšenú hlučnosť Pohostinstva Smädný mních v ranných a večerných 

hodinách. 

Primátorka mesta  – MsP spísala otváracie a zatváracie hodiny, kontroluje uzatváranie 

otváracích hodín vo všetkých reštauračných zariadeniach. Bol problém s prenosom dát 

kamerového systému. Na záberoch boli osoby, ktoré brali to, čo im nepatrilo. Cintorín je asi 

domovom týchto ľudí, je to partia 3 chlapcov. Hliadka MsP bude vykonávať častejšie 

kontroly.  

Poslankyňa Kozlová – aká je situácia s detskými jasľami, budú od septembra 2015? Bude sa 

robiť fasáda počas letného obdobia? 

Primátorka mesta  – je zámer prenajať priestory na detské jasle, záujemca bol oslovený, 

nevylúčil možnosť záujmu na prenájom. Priestory sú pripravené, chodníky sa začnú robiť na 

budúci týždeň. Fasáda nebola v projekte, priestranstvo sa bude opravovať. 

Poslanec Stana – mládež ruší  nočný kľud,  vo večerných a nočných hodinách sa zdržiava  na 

čerpacej stanici. Zvážiť možnosť predĺženia prevádzkovej doby v reštauračných zariadeniach. 

Primátorka mesta -  počas víkendu sú dlhšie otváracie hodiny, bary už v meste nemáme. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia OSaSV, platné je VZN z roku 1997. MsZ bol predložený 

návrh jeho novelizácie už 3x, ale nebola vôľa poslancov MsZ ho schváliť. 

Poslanec Jendruch – nájomníci mestských bytov  nedostali vyúčtovanie za rok 2014, pričom 

v zmysle zákona vyúčtovanie malo byť predložené do 31. 5. 2015. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  – byty boli zverené 

BHMK, bolo potrebné previesť vyúčtovanie 2 krát, keďže určitý čas byty patrili mestu 

a potom BHMK s.r.o., v bytoch sa nájomníci striedali, preúčtovávalo sa a pracovníčka bola 

a dlhodobo práceneschopná. Vyúčtovanie sa nájomcom predloží na budúci týždeň.  

 

Primátorka mesta predložila návrh zmeniť body rokovania a to bod 6 ako bod 8 a bod 8 ako 

bod 6. S predloženým návrhom všetci prítomní súhlasili. 

 

6.  Prerokovanie platu primátora mesta Krompachy. 

Primátorka mesta  – požiadala ZMOS o právnu pomoc,  predseda ZMOS-u pán Michal  

Sýkora  poveril, aby sa dnešného rokovania zúčastnil Mgr. Bruno Konečný, riaditeľ sekcie 

legislatívy ZMOS. Boli predložené 2 otázky: 1. otázka : Je povinnosťou primátora/starostu 

predkladať schválenie svojho platu na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva, v prípade ak 

jeho mandát pokračuje ďalej? 2. otázka: Môže MsZ schváliť plat primátorovi/starostovi aj so 

spätnou platnosťou?  

Mgr. Bruno Konečný – k 1.otázke – Povinnosťou primátora nie je predkladať na schválenie 

svoj plat. Ak je potrebné prerokovať plat,  MsZ je povinné prerokovať tento bod. Nárok na 

plat nezaniká, ak bol opätovne zvolený, problematika vznikla v zmysle zákona č.  154/2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. 
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o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov spôsobuje to veľa konfliktov, nie je to šťastná formulácia. Ak bolo 

o plate rozhodnuté v danom roku, plat je zachovaný. Predložený metodický pokyn z MV 

nebolo šťastným riešením. 

2. otázka – So spätnou platnosťou zníženie platu  je v rozpore z princípu, je to zlý signál, je  

neprístupná retroaktivita,  mechanizmus funguje, čo sa týka úpravy platu na základe 

štatistického úradu, spätne sa to prepočítava. Zvýšenie – krátenie platu sa zohľadňuje  podľa  

lokálnych špecifík, ktoré vykonáva štatutár. Plat sa skladá z dvojzložkovej pohyblivej časti. 

Poslanec Hojstrič – vyzval hlavnú kontrolórku, aby vyjadrila svoj názor, keďže sa na 

predchádzajúcom zasadaní nevyjadrila. 

Hlavná kontrolórka – informovala o liste ministerstva vnútra, kde v odpovedi sa uvádza, že 

gestorom zákona „253“ je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. V zmysle zákona  

č. 253/1994 Z.z., ak na ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva nie je plat 

primátora určený,  patrí mu základný plat. Jedno je nárok na plat, druhé výška platu. Sú dva 

právne názory ak nebol plat na ustanovujúcom zasadaní určený a to: platí základný plat, druhý 

názor, že platí mu plat ako mal v predchádzajúcom období. Ministerstvá ako gestori zákonov, 

jednotlivých problematík, sú najlepšie informované, čo bolo daným ustanovením zákona 

sledované. Jedine Najvyšší súd SR dbá o jednotný výklad, ktorý je záväzný. Uvádza to aj 

ministerstvo vnútra v liste. Ako kontrolór mesta sa neozvala k retroaktivite, nakoľko ktorý 

z výkladov je správny? Ako kontrolór zastáva názor, že ak nebol určený na ustanovujúcom 

zastupiteľstve plat, patrí starostovi základný plat. Opýtala sa pána magistra, starosta bol 

v predchádzajúcom funkčnom období na úväzok 1,00,  po voľbách je úväzok 0,8, čo bolo 

pred voľbami zastupiteľstvom schválené. Vo voľbách uspel starosta, ktorý bol predtým, t.j. 

„staronový“. Na ustanovujúcom zasadaní bod o plate nebol.  Aký plat sa mu bude vyplácať? 

Zákon nehovorí v tom § 7 ods. 2 o úväzku, len o nároku, k úväzku je iné ustanovenie. 

Mgr. Konečný – nárok na plat v takom rozsahu ako bolo rozhodnuté, je povinné zmeniť na 

základe výkonu funkcie.  

Hlavná kontrolórka  – ako hlavná kontrolórka bude rešpektovať rozhodnutie súdu.  

Mgr. Konečný – je snahou ZMOS-u, aby zákon bol jednoznačný. 

Hlavná kontrolórka  – je potrebné obrátiť sa v tom na kompetentných. Plat sa prerokováva  

raz ročne. Ak na ustanovujúcom zasadaní nemá starosta určený plat, patrí základný plat. 

Primátorka mesta  – uznesenie platí pokiaľ nebolo zrušené, primátor si nedáva schvaľovať 

plat, ale návrh predkladá predseda komisie MsZ finančnej a majetkovej. Raz ročne sa má plat 

prerokovať a nie určovať. Zo zákona platí, že na základe štatistického údaju, priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve,  sa plat zvýši alebo zníži. 

Poslanec Hojstrič – dal si vypracovať právne názory, ale o tom rozhodne súd. Nález 

ústavného sudcu je, že MsZ malo určiť plat starostu na ustanovujúcom zasadnutí MsZ, ak nie 

tak  nárok na plat nezaniká, ale patrí mu základný plat. Je abnormálne, v novom zastupiteľstve 

nie ani jeden starý poslanec, ale sú všetci noví, uznesenie nemôže byť platné. 

Mgr. Konečný  – musí sa rešpektovať uznesenie prijaté bývalým MsZ. 

Zástupca primátorky mesta -  môže pán poslanec Hojstrič predložiť výklad právnikov? 

Poslanec Hojstrič – nie, je to súkromný výklad. 

Poslankyňa Derdáková – žiadala Mgr. Konečného o vyjadrenie, či bez ohľadu, platí to, čo 

bolo schválené v minulosti. 

Mgr. Konečný  – áno. 

Hlavná kontrolórka – stojí za výkladom, ktorý predložila.  

Zástupca primátorky mesta  – predložila výklad ministerstva. 

Primátorka mesta  – na pracovnom stretnutí neboli rozpory. Má dojem, že je tŕňom v oku 

poslancom, pričom  sú si rovnocenný orgán. Ak sú voči jej osobe výhrady, požiadala, aby sa 
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poslanci vyjadrili. Všetci musia ťahať za jeden koniec. Ak sa príjme retroaktívne uznesenie 

obráti sa na prokuratúru v súlade s platnou legislatívou. 

Ing. Derdáková – nepáči sa jej tón akým s poslancami komunikuje, pani primátorka bola 

právoplatne zvolená občanmi, rovnako aj poslanci majú mandát, navzájom máme 

spolupracovať, jej prácu nikto nespochybňuje prácu, ale treba dodržať regulu. 

Poslankyňa Mičeková – súhlasí so všetkým, každý má svoj názor. Zamestnanci sa boja 

o svoje zamestnanie, preto sú ticho, boja sa čokoľvek povedať. Primátorka mesta sa správa, 

ako keby to bola jej súkromná firma a nie mestský úrad. 

Poslanec Hojstrič – nikto neberie, že bola zvolená primátorkou, musí dodržiavať zákon, 

poslanci boli schválení slobodne. Bolo prijaté uznesenie na minulom MsZ, aj poslanci majú 

svoj názor, nie takým tónom a aroganciou ako sa správa. Všetci poslanci majú svoj názor.  

Poslanec Jendruch  – v meste je veľa problémov,  koľkí poslanci boli na Hornádskej, bol tu 

minister Kaliňák, koľkí boli poslanci.  

Primátorka mesta - problémy sú so zberným dvorom, základnou školou. Pracovné stretnutia 

zvolávať nie je problém.  Poznamenala, že nebude nič robiť ako jej predchodcovia, bude brať 

plat. Poukázala na výšku platu svojich predchodcov pána Ing. Fajgela a pána Záhradníka. 

Poslankyňa Derdáková – všetko je o komunikácii. 

Prednostka MsÚ – to, čo sa deje na zasadaní MsZ je  choré. Ak chceme pokračovať ďalej, je 

to neúnosne. Čo urobíme, aby to tak nebolo. Pracovné stretnutia, je to normálna vec. Niekedy 

je to ako boj, čo je o ničom a ak to bude pokračovať, tak sa nepohneme z miesta. 

Hlasovanie sa uskutočnilo tajne. 

Poslanec Barbuš oznámil, že hlasovať nebude. 

Poslankyňa Šmidová, predsedníčka hlasovacej komisie  oznámila výsledky hlasovania. 

Rozdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 10, 8 hlasmi sa potvrdilo 

uznesenie 4/B.5 zo dňa 15. apríla 2015, 1 bol proti, 1 hlas bol neplatný. 

Uznesenie bolo potvrdené. 

Rozdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 10, 9 hlasmi sa potvrdilo 

uznesenie 4/J.1 zo dňa 15. apríla 2015, 1 hlas bol neplatný. 

Uznesenie bolo potvrdené. 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (potvrdzuje). 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (potvrdzuje). 

 

7. Informácia o liste adresovanom mestskému zastupiteľstvu. 

Primátorka mesta predložila list adresovaný Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch od 

pána Jána Žišku, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa  Kozlová – pánovi  Žiškovi bude odpovedané osobne. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová,  

   Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

ospravedlnený: Zahuranec 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

8. Aktuálna situácia v HPP v Krompachoch (nájomná zmluva s firmou LAVATON) 

Primátorka mesta privítala na dnešnom zasadaní MsZ zástupcov spoločnosti Lavaton s.r.o. 

pánov Mgr. Jergu, MUDr. Haščáka a Kaprála. Mesto Krompachy predložilo firme Lavaton 

návrh nájomnej zmluvy. K jednotlivým ustanoveniam zmluvy beží pripomienkovanie 

zúčastnených strán. Keďže sa musí zmeniť spôsob využitia budovy, je potrebné, aby mesto 
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malo kladné stanovisko Ministerstva hospodárstva. V prípade, že mesto prenájme priestory 

investorovi v rozpore s podmienkami EÚ, hrozilo by krátenie dotácie viac ako 2 milióny €. 

Buď bude stanovisko kladné alebo záporné alebo žiadne. Až po kladnom stanovisku 

ministerstva pristúpi mesto k podpisu nájomnej zmluvy s investorom, bude sa musieť 

predložiť na riadiaci orgán návrh na zmenu stavebných uprav. Nemôžeme teraz podpísať 

zmluvu a ohroziť tým  9 000 občanov mesta, nechceme prostriedky vracať, ak by sa najprv 

podpísala zmluva a následne došlo vyjadrenie z MH záporné, tak mesto bude v nútenej 

správe. 

Musíme počkať  na záväzné  stanovisko ministerstva hospodárstva. Spoločnosť Lavaton bola 

oboznámená s touto skutočnosťou. Momentálne musíme čakať. 

Zástupca spoločnosti pán Jerga – súhlasia so všetkým, ale stanovisko SEIA je šalamúnske, 

že vraj máme zvážiť sami. Rešpektujú, že sa oslovilo ministerstvo hospodárstva, či príde 

záväzné stanovisko ťažko povedať. Pre regióny s vysokou nezamestnanosťou radi dajú 

súhlasné stanovisko. Dve veci v zmluve sú otvorené. Záväzky splnia a to  200 pracovných 

miest, čo je  maximum, ide o to, aby ľudia boli zamestnaní. Zamestnanosť na nedá prikázať. 

Ak to nevyjde, nič sa nestane, sú aj iné alternatíva. 

Primátorka mesta  – v našom regióne je podstatná zamestnanosť, záujem je, aby stanovisko 

bolo čo najrýchlejšie. 

Poslanec Hojstrič – problém investora trápi všetkých, chceme aby bol kvalitný, zamestnal čo 

najviac ľudí, vybrať čo najlepšieho. Zmluva bola konzultovaná s ministerstvom hospodárstva 

v podmienkach je zamestnať  120 ľudí, prečo ideme nad rámec zamestnať 200 ľudí.  

Primátorka mesta  – v súťaži bolo uvedené 200 ľudí. 

Poslankyňa Derdáková – v rámci obchodnej súťaže je zamestnať 200 ľudí,  ak sa nesplní 

podmienka, nepodpíše sa zmluva? 

Primátorka mesta  – áno, nepodpíše sa zmluva. Na stretnutí sa dohodlo, ako sa to bude 

riešiť. To, že pritvrdzuje na podmienkach, je to v záujme mesta. Ak nebude stanovisko 

ministerstva hospodárstva  jednoznačné, zmluvu nepodpíše 

Poslanec Stana – boli nesprávne nastavené podmienky obchodnej súťaže? 

Primátorka  mesta – áno. Príručka žiadateľa bola z roku 2009.  

Poslankyňa Kozlová – na otázky jej bolo jej už odpovedané. 

Poslanec Puchala – nemuselo to byť, ak by zamestnanci mesta precízne predložili návrh 

verejnej súťaže. 

Primátorka mesta  – podmienky schvaľujú poslanci MsZ, žiadosť pripravoval SEZ a.s., 

o príručke mesto  nevedelo. SEIA  mohla na tieto skutočnosti upozorniť, čo sa nestalo.  

Poslanec Puchala – zamestnanci sú za to platení, poslanci nemôžu zasahovať. 

Primátorka mesta  – poslanci musia vedieť, za čo hlasujú. 

Poslankyňa Derdáková – obchodná súťaž je neplatná? A keď bude stanovisko MH kladné 

nesieme riziko voči EÚ? Lehota je do akej doby sa má obsadiť priemyselný park. V zmysle 

obchodnej súťaže – 200 miest, musí to byť uvedené v zmluve? 

Primátorka mesta – zamestnať musíme do 5 rokov, je prejavený záujem o obsadenie 

výrobnej haly. Podmienky musia byť dodržané. Za 275 000,€ boli navýšené práce. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová,  

   Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

ospravedlnený: Zahuranec 

MsZ prijalo uznesenie č. 6/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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9. Diskusia 

 

Poslankyňa Dzimková – ústne informovala o verejnej zbierke „Pomôžme obetiam konfliktu 

na Ukrajine“. Šatstvo, potraviny je možné doniesť do Domu kultúry v Krompachoch v dňoch 

od 08. – 12. 06. 2015 v čase od 10.00 – 17.00 hod. Požiadala poslancov, aby sa tejto zbierky 

zúčastnili. 

 

 
10. Záver 
 

Primátorka mesta sa poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 6.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

 

V Krompachoch  10. júna 2015 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

 

            

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    prednostka MsÚ               primátorka mesta       

 

 

 

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

     Eva DERDÁKOVÁ, poslankyňa MsZ 

     Igor JENDRUCH,    poslanec MsZ 

 

     

 

 

 

 

 

      

     

 

 



7 

 

 

 

 


