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ZÁPISNICA 
z 8. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

26. augusta 2015 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 8.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zástupcov školských zariadení, zástupcov 

spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, zamestnancov mesta.  Mestské zastupiteľstvo bolo 

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

neboli poslanci MsZ Dzimková, Hojstrič a Zahuranec. Primátorka mesta predložila návrh 

programu dnešného rokovania. Upozornila, že rokovania mestského zastupiteľstva budú 

nahrávané na audiozáznam a pre pracovné potreby na diktafón. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh zaradiť do programu rokovania body: 

voľba volebnej komisie za bod 3, do bodu č. 10 doplniť návrh rozpočtového opatrenia č. 32, 

za tento bod  návrh Doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 

Krompachy, za bod 25 doplniť bod určenie platu primátorke mesta. Body sa týmto posunú. 

Za pozmeňujúci návrh programu rokovania boli poslanci MsZ Jendruch, Ontko, Šmidová, 

Stana, Derdáková, Mičeková, Puchala, Kozlová, hlasovania sa zdržal Barbuš. Návrh prešiel. 

Za takto upravený program rokovania boli poslanci MsZ Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, 

Derdáková, Mičeková, Puchala, Kozlová, hlasovania sa zdržal Barbuš. 

 

Program rokovania: 
1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Voľba volebnej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. augustu 2015. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Súhrnná správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta  Krompachy k 30. júna 2015. 

9. Správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy k 30. júnu 2015. 

10. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Krompachy na 

roky 2016-2022. 

11. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 29,30,31,32. 

12. Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy. 

13. Čerpanie úverových finančných prostriedkov na dofinancovanie projektu Centrum 

odpadového hospodárstva Krompachy. 

14. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej  školy, Hlavná 3, Krompachy – školská jedáleň, 

Základnej školy s materskou školou, SNP 47 – materská škola, Základnej školy s materskou 

školou, Maurerova 14 – školská jedáleň. 

15. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 1/2005 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy. 

16. Doplnok ku zriaďovacím listinám pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

17. Informácia - Doplnok č. 12 k Organizačnému poriadku MsÚ v Krompachoch. 

18. Vydanie Úplného znenia Organizačného poriadku Mestského úradu v Krompachoch. 
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19. Informácia o schválenej bezpečnostnej dokumentácií (Bezpečnostný projekt, Bezpečnostná 

smernica) a poučenie oprávnených osôb podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

20. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

21. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2015.   

22. Návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2015. 

23. Návrh na odvolanie člena komisie MsZ sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku 

komunitu. 

24. Návrh Štatútu mesta Krompachy. 

25. Informácia o žiadosti SVB Sasanka, Maurerova 937/34,35, Krompachy. 

26. Informácia o kontrole NKÚ. 

27. Protest prokurátora. 

28. Určenie platu. 

29. Diskusia. 

30. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Igora JENDRUCHA a Vladimíra PUCHALU. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: poslanec MsZ 

Ľuboš ONTKO, členovia poslanci MsZ Mariána HOJSTRIČ a Slávka ŠMIDOVÁ. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala,  

      Barbuš, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Dzimková a Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie volebnej komisie: predseda: poslankyňa  

MsZ Marta MIČEKOVÁ, členovia poslanci MsZ Lívia KOZLOVÁ a Matúš STANA. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala,  

      Barbuš, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Dzimková a Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

5. Interpelácia poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Mičeková – vyslovila poďakovanie za odpovede na interpelácie 

z predchádzajúceho zasadania MsZ.  V odpovedi sa uvádza, že na opravu hrobu pána Lorenca 

bolo schválených 8 500,-- €, čo nie je pravdivý údaj, bolo to 2 500.-- €.  
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Primátorka mesta – bol zle predložený návrh rozpočtového opatrenia,  mala byť v rozpočte 

vytvorená nová položka, ktorá by bola určená  na opravu hrobu pána Lorenca alebo vytvorený 

bod podprogramu.  

Poslanec Barbuš – poslanecký návrh bol predložený písomne. 

Primátorka mesta – 100. výročie úmrtia pána Lorenca už bolo, mestský úrad zabezpečil 

opravu hrobu, zamestnanci zapálením sviečok pri hrobe si uctili spomienku na pána Lorenca. 

Hrob je upravený, je potrebné upraviť iné hroby.  

 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. augustu 2015. 

 

Poslanec Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, predložil písomnú správu o plnení 

uznesení MsZ v Krompachoch k 26. augustu 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta – znalecký posudok zdravotníckeho strediska na Štúrovej ulici je 

vyhotovený, čo ďalej. 

Poslankyňa Derdáková – predloží návrh na najbližšie zasadanie. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala,  

      Barbuš, Hojstrič 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Dzimková a Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

7. Majetkové návrhy. 

 

Primátorka mesta uviedla tento bod, majetkové návrhy sú prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionálneho rozvoja – majetkové návrhy boli 

predložené finančnej a majetkovej komisie MsZ. Doplnok k zmluve nebol prerokovaný, ale  

napĺňa sa ustanovenie zmluvy, ktorá bola schvaľovaná v mestskom zastupiteľstve. 

Primátorka mesta – na kúpu pozemku od Panasonicu malo mesto predkupné právo, 

pozemok nadväzuje na náš pozemok. Spoločnosť Lavaton bude robiť úpravu projektu, ak sa 

pozemok nekúpi, môže ho  kúpiť niekto iný a  Lavaton sa nedostane k svojej budove. Pre 

súčasných vlastníkov a nájomcov bolo by dobré, aby mesto bolo vlastníkom komunikácie.  

Poslanec Hojstrič – ale prístupová cesta nie je vecným bremenom? 

Primátorka mesta  – áno pre firmy, ale pre mesto nie. Je to strategická časť. 

Poslankyňa Derdáková – komisia neprijala uznesenie, ale podporila tento návrh. Prístupová 

cesta bude naša, budeme sa starať o údržbu komunikácie, ale je možnosť predaja  budúcemu 

vlastníkovi. 

Poslanec Puchala – mesto kúpi pozemok, ale  ako sa dostanú budúci vlastníci objektu po 

Panasonicu. 

Primátorka mesta - vecné bremeno je pre všetkých, právo prechodu majú všetky 

spoločnosti. Rokovať sa bude s budúcimi vlastníkmi, aby ho odkúpili. 

Poslanec Ontko – musí mesto zobrať celý tento pozemok? 

Primátorka mesta  – máme predkupné právo, je to dobrá cena. Panasonic to ponúkol. 

Poslanec Zahuranec  – je to dobré odkúpiť celé, je to strategické miesto.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Puchala, Dzimková,  

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 1 – Mičeková. 
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proti      : 1 – Kozlová.  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila návrh na  zrušenie uznesenie č. 7/E.1 zo dňa 

17. 6. 2015. 

Poslankyňa Derdáková – komisia neprijala uznesenie. Keď predkladala poslanecký návrh, 

cenu započítať s daňou, nebola si istá, či sa to dá započítať. Predkladateľ mal zabezpečiť, aby 

sa to neobjavilo v materiáli. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

Primátorka mesta – predložila návrh na Kúpnu zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou SEZ 

Krompachy a. s.. Na našom pozemku bude zberný dvor, ktorého  súčasťou bude aj skladová 

hala, traktor a štiepkovač. Na pozemku bude kompostovisko, malo by byť ohradené. Obec 

alebo mesto pozemku vo vlastníctve, alebo v dlhodobom prenájme umiestnené mimo obce. 

Hľadalo sa vhodné miesto, aby sa nerušilo ruchom a zápachom a dostupné inžinierske siete. 

Tento pozemok vychádzal ako najvhodnejšie miesto. Cena za pozemok je adekvátna. Mesto 

musí mať kompostovisko. Mali by sme mať dostatok finančných prostriedkov na odkúpenie 

tohto pozemku. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková neprijala uznesenie. Z akého 

dôvodu sú finančné prostriedky  v notárskej úschove do doby povolenia vkladu v katastri 

nehnuteľností?  Môže to ovplyvniť prevádzku kompostoviska?  Zaplatíme daň za pozemok? 

Primátorka mesta – vecné bremeno sa týka katódovej  ochrany,  plot neohrozí ochranu.  

Kompostovisko je 50 m od brehu Hornádu. Došlo k dohode medzi SEZ-om a mestom k 

návrhu notárskej úschovy. Môže sa zaplatiť kúpna cena hneď po podpísaní zmluvy. Daň za 

nedoplatky je možné vymáhať dohodou alebo aj iným spôsobom. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, v zmysle zákona kúpa musí byť krytá rozpočtom. 

Neboli zakúpené niektoré nehnuteľnosti, ktoré boli rozpočtované, rezerva je. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Puchala, Dzimková, Zahuranec, Barbuš,  

   Hojstrič, Kozlová. 

zdržal sa : 0 
proti      : 2 – Derdáková, Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Maurerovej v Krompachoch 

Radovanovi Probalovi, Poštová č. 2, Krompachy. 
 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť návrh. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Návrh predaj pozemku na ulici Banskej v Krompachoch Ing. Štefanovi Hedvigovi, 

Banská č. 13, Krompachy. 

  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť predložený 

návrh. Z návrhu nie je jasné, aká je správna cena. 

Ing. Balážová  – v uznesení je uvedená  predajná cena, čiastky sú uvedené v dôvodovej 

správe. 

Poslankyňa Derdáková – nie je uvedené, že tú cenu navrhol Ing. Hedvig. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

Finančná oprava vo výške 5 % z vysúťaženej zákazky v rámci projektu „Modernizácia 

ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP“. 

   

Primátorka mesta   - pre mesto nie sú žiadne výdavky.  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť návrh. 

Požiadala, aby sa v materiáloch uvádzalo stanovisko komisie. 

Ing. Balážová – komisia MsZ finančná a majetková zasadá v dostatočnom predstihu, ale 

zápisnica bola doručená dnes a nevie či to bolo v komisii schválené. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve  o nájme nehnuteľností uzatvorenej so spoločnosťou 

Leader Light s.r.o. Spišská Nová Ves. 

 

Primátorka mesta  - zmluva bola schválená v MsZ, je to technická záležitosť, týka sa  

spresnenia výmer po porealizačnom zameraní. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.26 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

8. Súhrnná správa o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta  Krompachy k 30. júna 2015. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomnú súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy k 30.júnu 2015, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice. 
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Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť predloženú 

správu.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

9. Správa o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy k 30. júnu 2015. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o plnení programového rozpočtu mesta 

Krompachy k 30. júnu 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice  

Prednostka MsÚ  – pripravujú sa nové zásady, niektoré ustanovenia sú už neplatné, sú mimo 

zákon. Po vypracovaní budú predložené na zasadanie mestského zastupiteľstva. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť predloženú 

správu. Čerpanie rozpočtu je neprehľadné, mal by byť uvedený pôvodný, upravený, schválený 

rozpočet. V niektorých položkách je plnenie nad  100 %, ako môže byť schválené, keď nemá 

finančné krytie v rozpočte.  

Primátorka mesta  – na tieto skutočnosti bolo už upozornenie hlavnou kontrolórkou. Boli 

prijaté opatrenia. Napríklad faktúra za HPP za energie sa musí zaplatiť, potom sa príjme 

rozpočtové opatrenie. Zmluva s Lavatonom nie je podpísaná, ale za energie sa musí uhrádzať. 

Plnú zodpovednosť má primátorka.  

Poslankyňa Derdáková – nestotožňuje sa s týmto, zákony sa musia dodržiavať. 

Hlavná kontrolórka  – niektoré položky sú prekročené, kompetentní boli na to zo strany 

kontrolórky upozornení, s tým, že už k tomuto nedôjde. Rozpočet bude prehľadnejší, ak bude 

predkladaný, že bude uvedený pôvodný rozpočet ako aj každá zmena rozpočtu po úprave; pre 

sprehľadnenie uvedená každá zmena aj v jednotlivých kapitolách, položkách, aj keď sa 

nemenia celkové príjmy, výdavky, čo je náročnejšie. 

Poslanec Hojstrič – každá úprava bude schválená mestským zastupiteľstvom. 

Hlavná kontrolórka - zmeny rozpočtu sa robia rozpočtovými opatreniami, či ide o presun 

rozpočtovaných prostriedkov, ktoré boli schválené a nemenia sa celkové príjmy, výdavky, 

alebo ide o povolené prekročenie a viazanie príjmov, alebo výdavkov, alebo finančných 

operácií; bez overenia finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou, nie je možné ju 

vykonať, alebo v nej pokračovať. 

Primátorka mesta – schvaľoval sa programový rozpočet, ktorý nie je prekročený. Nikto 

z nás nie je neomylný. 

Hlavná kontrolórka  – platí zákon o rozpočtových pravidlách, schvaľuje sa programový 

rozpočet, ale neoddeliteľnou súčasťou programového rozpočtu je aj rozpočet v zmysle platnej  

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 

Zástupca primátorky mesta   – predložená správa je k 30. 6. 2015,  v júli sa to opravilo. 

Poslanec Hojstrič  – ako je to so zmluvou  spoločnosti Lavaton. 

Primátorka mesta – Lavaton pracuje na projektovej dokumentácie, ktorú musí odsúhlasiť 

ministerstvo hospodárstva.  2 mesiace sa na projekte nepracovalo. Náklady spojené s HPP idú 

na vrub mesta. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, 1uchala, Dzimková,  

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 1 - Derdáková 
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

10. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 

Krompachy na roky 2016-2022. 

 

Primátorka mesta predložila písomný zámer  spracovania Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Mesta Krompachy na roky 2016-2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť, aj keď ona 

za seba predložila návrh, aby PHSR spracovala externá firma. 

Prednostka MsÚ  – neviem prečo sa to má robiť externe. Vieme o čom to je, 95 % 

informácií  budú predkladať zamestnanci, firma to dáva dokopy. Spolupodieľať sa budú  

zamestnanci. Komunikovať sa bude e-mailom, zamestnanci budú pripravovať odpovede  na 

otázky. Priority musíme povedať my, cudzia firma nevie,  čo Krompachy potrebujú.  

Poslankyňa Derdáková  – nepovažuje sa za odborníčku k príprave PHSR. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

11. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 29,30,31,32. 

 

Primátorka mesta predložila návrh rozpočtových opatrení č. 29, 30, 31, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Rozpočtové opatrenie č. 29. 

Poslankyňa Derdáková - komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. 

Poslanec Hojstrič – z akého  dôvodu je navýšenie? Budú sa podieľať aj nájomníci? Sú voľné 

kapacity? 

Primátorka mesta – prevádzka má svoje meranie elektrickej energie, bude to rozpočítané. 

Priestory sú obsadené, ale  v prevažnej miere sú využívané mestom. 

Poslanec Zahuranec  – za energie sa uhrádzalo veľa, ale tým, že sa urobilo 1 odberné miesto, 

bude to lacnejšie. Predtým boli 4 odberné miesta. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 30. 

 

Primátorka mesta  –je to navýšenie z dôvodu kosenia trávy v meste.  

Poslankyňa Derdáková - komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Hojstrič 

zdržal sa : 2 – Mičeková, Kozlová. 
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proti      : 1 – Derdáková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 31. 

 

Poslankyňa Derdáková - komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. 

Primátorka mesta  – treba dokončiť Dolinu, J. Jesenského, veľa vysprávok je na ul. SNP, 

Cintorínska, Partizánska, asfalt je drahý. Zakúpili sa obrubníky.  Oprava miest a komunikácií 

je nutná. 

Poslanec Puchala – bude sa robiť aj pod Plejsami,? Mesto má trvať na tom, aby po 

prekopávkach Podtatranská vodárenská spoločnosť dala cestu do poriadku. 

Primátorka mesta  – poruchy sú na mestskom vodovode. Dohoda je, že poruchy na našom 

vodovode opravia, môžeme ich poprosiť, aby to zaasfaltovali.  PVS vychádza mestu  ústrety.  

Poslanec Stana – staré dlažby sa využívajú? 

Primátorka mesta - využívajú sa, robia to aktivační pracovníci na ul. SNP. Ťažko a pomaly 

sa to robí. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 32  

 

Poslankyňa Derdáková predložila rozpočtové opatrenie č. 32. Je to na PHSR, odhadovaná 

suma je 9 000,-- €. Komisia MsZ finančná a majetková neprijala uznesenie. 

Primátorka mesta  – v roku 2006  sa spracovalo PHSR na roky 2006 – 2015, za ktoré sa 

zaplatilo externej firme 467 000,-- Sk s počtom výtlačkov 100 + 30. Prostriedky boli  

z dotácie. Na začiatku roka sa urobil prieskum trhu a návrh zmluvy bol na 12 500 až 14 000 €. 

Toľko peňazí pre cudziu firmu nedá, keď si to mesto urobí vo vlastnej réžií. Oslovená bola 

doc. Viera Papcúnová, ktorá spracovala metodiku pre celé Slovensko a sľúbila, že pomôže pri 

spracovaní PHSR. Oslovený bol aj Mgr. Klein, ktorý spracoval PHSR pre Úniu miest 

Slovenska. Konzultovalo sa s Ing. Kozlovou, ktorá PHSR spracovala ako diplomovú prácu. 

Na dokumente musia pracovať zamestnanci, poslanci, podnikatelia.  Ak to bude externá 

firma, cez elektronické trhovisko sa zajtra musí zverejniť verejné obstarávanie.  Naši ľudia to 

budú robiť za nejakú odmenu. V roku 2006 pomer mzdy k celkovým príjmom bolo 4,15 % 

v roku 2015 je predpoklad 2%. V roku 2006 na odmenách bolo vyplatených 1,5 mil. Sk, 

niektorí mali odmenu  200 000,-- Sk. 

Poslankyňa Derdáková – poslanec má právo predložiť návrh, a nie vypočuť si to, čo si práve 

vypočula, čo bolo v roku 2006. 

Poslanec Jendruch – konzultoval to s Ing. Balážovou, firma zoberie peniaze. Je dostatočný 

potenciál na vypracovaní PHSR podľa návrhu spracovateľov, aký bol predložený. 

Poslanec Stana – súhlasí s primátorkou mesta, prednostkou MsÚ, poslancom Jendruchom. 

Nedávať finančné prostriedky cudzej firme, ale  radšej odmeny zamestnancom. 

Poslanec Hojstrič – váži si snahu poslancov, ale nemá informáciu o tom, aby v roku 2006 

boli takéto odmeny,  je za šetrenie finančnými prostriedkami.  

Poslanec Stana – PHSR spracuje mesto, kto to bude tlačiť, bude to krompašská firma? 
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Primátorka mesta  – do 5 000,--€ nemusí ísť cez elektronické trhovisko, nad 5 000,--€ áno. 

Poslankyňa Kozlová – robila diplomovú prácu, robila vyhodnotenie, ďalej už nič nerobila. 

Má obavy z časového hľadiska. 

Mgr. Klein, referent odd. majetku a regionálneho rozvoja, ak by sa termín nestihol, mestské 

zastupiteľstvo môže prijať uznesenie, že do spracovania platí  zatiaľ platné PHSR. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 5 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Puchala.   

zdržal sa : 1 – Zahuranec. 

proti      : 6 – Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Ontko, Barbuš.  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

Návrh neprešiel. 
 

12. Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 

Krompachy. 
 

Poslankyňa Derdáková predložila písomný návrh Doplnku  č. 1 k Zásadám hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  Zmena je, že 

je vypustená kompetencia primátora mesta. 

Ing. Balážová- ako to bude vyzerať technicky. 

Poslankyňa Derdáková – rozpočet musí byť nastavený takt, aby nedochádzalo 

k rozpočtovým opareniam, aby nebol trhací kalendár. 

Ing. Balážová  – poslanci schvaľujú rozpočet, tak by ho mali aj predložiť.  

Primátorka mesta  – v roku  2006 bolo 66 rozpočtových opatrení, v roku 2014 bolo 67 

a v roku 2015  k augustu 2015 je 31. Je rozpočet zlý? Obec Richnava má  6 rozpočtových 

opatrení schválených obecným zastupiteľstvom. Asi sa nevieme trafiť do rozpočtu, je za 

schválenie predloženého návrhu. Rozpočet je živým dokumentom, rozpočtové opatrenia 

prijímajú všetky samosprávy. Za 8 rokov sa hospodárilo s prebytkom, všetko je o vzájomnej 

dôvere medzi poslancami a štatutárom.  

Poslanec Stana – MsZ asi nebude uznášania schopné, pretože sa bude často  schádzať. 

Primátorka mesta – časté zasadania mestského zastupiteľstva budú mať vplyv na rozpočet, 

čo sa týka odmien pre poslancov za zasadania. 

Poslanec Hojstrič – nevidí problém, že sa poslanci vedia zrieknuť svojej odmeny. 

Primátorka mesta  – rozpočet nepripadá ako trhací kalendár. Pani poslankyňa Derdáková  

bola vedúcou ekonomického oddelenia, tak asi vie, o čom sa hovorí. 

Poslankyňa Derdáková – vie, ako to fungovalo. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 5 -  Derdáková, Mičeková, Kozlová, Hojstrič, Puchala.   

zdržal sa : 5 – Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec. 

proti      : 2 – Dzimková, Barbuš.  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/H.2 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

Návrh neprešiel. 

 

13. Čerpanie úverových finančných prostriedkov na dofinancovanie projektu Centrum 

odpadového hospodárstva Krompachy. 

 

Primátorka mesta  – predložila písomný návrh na čerpanie úverových finančných 

prostriedkov na dofinancovanie projektu Centrum odpadového hospodárstva Krompachy, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že tento materiál bol do komisie MsZ finančnej 

a majetkovej predložený ako zámer,  komisia návrh prerokovala a navrhla zobrať si úver. 
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Verejné obstarávanie bolo ukončené v máji, ale bolo zrušené z dôvodu, že víťaz spoločnosť 

Eurob  nepodpísala zmluvu,  oslovený bol druhý v poradí. Ak chceme zrealizovať stavbu, 

musíme zobrať úver, predfinancovanie faktúry je len do 30.9. 2015. Rokovanie prebehlo so  

SLSP, ale iné banky nepredložili svoj návrh. Úver musí byť zverejnený na úradnej tabuli 15 

dní pred schválením mestským zastupiteľstvom. Do konca roka by sme mali dostať 

prostriedky. Ak sa úver  neschváli, zastavia sa práce a  doterajšie  práce s realizáciou stavby 

prídu na zmar. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť, ale 

do 31.8.2015 prijať zmenu rozpočtu. Nie je potrebné dať do rozpočtu aj úroky? Separovaný 

zber premietnuť aj v poplatku za komunálny odpad a premietnuť to do VZN. 

Ing. Balážová  – je výnimka v zákone, dátum 31.8.2015 nie je záväzný. 

Primátorka mesta -   úroky budú započítané. 

Prednostka MsÚ  – poplatky sa nezvyšovali. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS – zodpovednosť zo zákona je 

uzatvoriť zmluvu s firmou, občanov sa to netýka, ale firma to  premietne v svojich cenách. 

Poslanec Puchala – úroková sadza je výdavok navyše. Pozastavenie stavby asi bo bolo 

drahšie. 

Primátorka mesta – sú poplatky sú za odstúpenie zmluvy. Práce sú vykonané. Poplatky za 

úroky nie sú vysoké, ale poplatky za odstúpenie áno. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 
 

14. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej  školy, Hlavná 3, Krompachy – školská 

jedáleň, Základnej školy s materskou školou, SNP 47 – materská škola, Základnej školy 

s materskou školou, Maurerova 14 – školská jedáleň. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh  na úpravu rozpočtu Materskej  školy, Hlavná 3, 

Krompachy – školská jedáleň, Základnej školy s materskou školou, SNP 47 – materská škola, 

Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14 – školská jedáleň, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu odporúča návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.11, C.12, C.13, C.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

15. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 1/2005 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh  Doplnku č. 2 k VZN č. 1/2005 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. 
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Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu odporúča návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

16. Doplnok ku zriaďovacím listinám pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku  ku zriaďovacím listinám pre školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.15, C.16, C.17, C.18, C.19, C.20 – viď pripojené pri zápisnici 

(schvaľuje). 

 

17. Informácia - Doplnok č. 12 k Organizačnému poriadku MsÚ v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu  Doplnok č. 12 k Organizačnému poriadku 

MsÚ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Mičeková – ekonomické oddelenie je pod oddelením  majetkovým 

a regionálneho rozvoja, ešte sa s týmto nikde nestretla. Oddelenie školstva a kultúry je vedúci 

a zamestnanec na kultúru s 0,5 úväzokom. Ako to má vedúci zvládať? 

Prednostka MsÚ - vypomáha s kultúrou. 

Primátorka mesta  – nevylučuje, že sa posilní oddelenie školstva. Oddelenie majetkové – 

rozmýšľalo sa nad názvom, rozhodlo sa, že názov bude taký aký je. 

Poslankyňa Šmidová – na oddelení školstva nie je možné prácu zvládnuť, chýba metodik pre 

školy. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

18. Vydanie Úplného znenia Organizačného poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 
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Primátorka mesta predložila v písomnej forme vydanie Úplného znenia Organizačného 

poriadku Mestského úradu v Krompachoch, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Derdáková, Puchala, Dzimková,  

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Informácia o schválenej bezpečnostnej dokumentácií (Bezpečnostný projekt, 

Bezpečnostná smernica) a poučenie oprávnených osôb podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu  o schválenej bezpečnostnej dokumentácií 

(Bezpečnostný projekt, Bezpečnostná smernica) a poučenie oprávnených osôb podľa zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačného, správneho a sociálnych vecí, predložený 

materiál okomentoval. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

20. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu o výsledku následných 

finančných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

21. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2015.   

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú správu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 



13 

 

22. Návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 2015. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dni mesta 

Krompachy v roku 2015, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť, ale 

finančné odmeny je hrubým alebo čistým príjmom. 

Hlavná kontrolórka – táto časť finančných prostriedkov nepodlieha dani z príjmov. 

Poslankyňa Mičeková – komisia MsZ kultúry a mládeže odporúča predložený návrh 

schváliť, ale vyjadrila ľútosť, že pán Dulai je ocenený až po smrti. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu odporúča návrh schváliť.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.21, C.22, C.23, C.24 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.10, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16 – viď pripojené pri 

zápisnici (berie na vedomie). 

 

23. Návrh na odvolanie člena komisie MsZ sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku 

komunitu. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odvolanie člena komisie MsZ sociálnej, 

zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Dzimková –komisia MsZ sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu, 

predložený návrh zobrala na vedomie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

 

24. Návrh Štatútu mesta Krompachy.  

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Štatútu mesta Krompachy, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Uskutočnilo sa stretnutie vedenia mesta s poslancami. V štatúte sú uvedené  

veci, ktoré musia tam byť. Štatút je  odkontrolovaný právnikom. 

Poslanec Barbuš  –upozornil na znelku mesta. Pán Lörinc nie je autorom znelky, len ju 

upravil. 

Poslanec Hojstrič- bolo stretnutie? 

Prednostka MsÚ – stretnutie sa uskutočnilo, je z toho aj zápisnica, dohodlo sa, že štatút 

vypracuje mesto a predloží sa právnikovi na konzultáciu.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 12 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Derdáková, Puchala, Dzimková,  

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/C.25 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

25. Informácia o žiadosti SVB Sasanka, Maurerova 937/34,35, Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme žiadosť SVB Sasanka, Maurerova 937/34,35 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Súčasťou je aj odpoveď konateľa spoločnosti 

BHMK s.r.o. Krompachy.  

Poslankyňa Derdáková – MsZ zoberie informáciu na vedomie a čo bude ďalej. 

Poslankyňa  Mičeková – chcela sa opýtať to isté. Nie je to len Sasanka, sú to aj iné bytové 

domy, čo z toho vyplýva. Občania sa budú pýtať, čo ďalej. 

Primátorka mesta  – nevie kedy sa vrátia materiály z kriminálnej polície, nevieme sa 

pohnúť.  Musí sa urobiť celková revízia, stojíme na mŕtvom bode. 

Poslanec Puchala – stotožňuje sa s poslankyňou Derdákovou,v najbližším dňoch sa stretne  

s vyšetrovateľom Gašparom. Čuduje sa pani predsedníčke SVB, že sa takýmto spôsobom 

domáha vysporiadania. Myslí, si že týmto smerom cesta k vysporiadaniu nevedie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Jendruch, Ontko, Šmidová, Stana, Dzimková, Zahuranec, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 4 – Derdáková, Zahuranec, Mičeková, Puchala. 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

26. Informácia o kontrole NKÚ. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme informáciu o kontrole NKÚ, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – poukázala na opatrenia a Ing. Znanec má ich zabezpečiť, nemôže 

to všetko stihnúť. Zaoberať sa oddelením školstva a posilniť ho. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

Zahuranec, Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

27. Protest prokurátora. 

 

Primátorka mesta predložila  písomný protest prokurátora, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Retroaktivita v našom štáte nie je možná. Poslanec  Hojstrič  žiadal vyjadrenie najvyššieho 

súdu. Vyjadrenie je z okresnej prokuratúry. Plat vníma ako účelovo, na ustanovujúcom 

zasadaní MsZ nebolo potrebné prijímať plat primátora. Bolo predložené stanovisko právnika. 

Retroaktivita – ako osoba je ľudský a citovo dotknutá, bola porušená  Ústava SR a Charta 

ľudských práv. Znížiť plat áno, ale spätne nie. Sľúbila ex primátorovi Zahradníkovi, že sa do 

minulosti nebude vracať, dnes sa vrátila k roku 2006, ale donútili ju k tomu okolnosti. Ing. 

Mikloš mal plat zvýšený o  4,1 násobok, Ing. Fajgel 3,8, Zahradník 3,4. Je to asi averzia voči 
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jej osobe, nehodnotí sa to, čo urobila? Do roku  2006 bol majetok mesta  7 mil. € teraz je 27 

mil. €, nie je to zásluha len primátorky, ale aj poslancov MsZ  a zamestnancov. 

Poslanec Hojstrič – nechcel  k tomuto bodu vystúpiť, za predchádzajúcich primátorov neboli 

eurofondy, plat poslanci neznížili, schválili základný plat. 

Primátorka mesta – znížili, keďže bolo schválené navýšenie o 24%. Ponížili o 24%, 

schválili 0. Pre porovnanie  starostka v Spišskom Hrušove má 1800 €, na Slovinkách  1700 €. 

Ďakuje, že občania ju zvolili a že má schválený  takýto plat. Chce počuť dôvod, prečo sa takto 

poslanci MsZ rozhodli. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Kozlová. 

zdržal sa : 1 - Zahuranec 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 8/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (vyhovuje). 

 

28. Určenie platu primátorke mesta. 

 

Poslankyňa Derdáková – bolo vyhovené protestu prokurátora, je potrebné situáciu dať do 

poriadku, preto predkladá poslanecký návrh schváliť plat od 1.9.2015 vo výške ako ukladá 

zákon. 

Hlasovanie sa uskutočnilo tajne. 

Poslankyňa Mičeková, predsedníčka hlasovacej komisie, oboznámila prítomných 

s výsledkami tajného hlasovania. Rozdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, za bolo  9, proti 2, 

jeden poslanec sa hlasovania nezúčastnil. 

MsZ prijalo uznesenie č. 8/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (určuje). 

 

29. Diskusia. 

 

Poslanec Zahuranec – kedy sa zlikviduje skládka na J. Jesenského 

Ing. Ondáš – pri revitalizácii mesta sa zemina vozila na Banskú ulicu a J. Jesenského, vykoná 

sa obhliadka. 

Primátorka mesta  – bude sa rokovať s firmou, ktorá to navozila, aby zabezpečila likvidáciu. 

Poslankyňa Šmidová – poďakovala sa za realizáciu materskej školy v  pavilóne D – ZŠ s MŠ 

Maurerova ulica. 

Poslankyňa Dzimková – uskutočnila sa zbierka na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a vrátila 

sa späť. 

Primátorka mesta  – kamión stál 6 dní na colnici, Ukrajinská colnica ho nepustila. 

Organizátor je z toho nešťastný, potraviny však boli odovzdané  vdovám na Ukrajine. 

Poslanec Jendruch – doriešiť úpravu chodníka  pred Agromilkom. Ako je to žiadosťou na  

odstránenie čiernych skládok. 

Prednostka MsÚ -  žiadosť bola podaná. 

Poslanec Stana  - bývalý areál sa rekonštruuje, využijú sa športové plochy. 19.9. 2015 bude  

oficiálne otvorenie ihriska formou športového dňa, všetci sú pozvaní. Vyslovil poďakovanie 

mestu za prístup k rekonštrukcii areálu.   Je prihlásený projekt na Nadáciu SPP, spoločne je 

možné získať nejaké finančné prostriedky. Vyslovil poďakovanie všetkým sponzorom, hlavne  

P. Falatášovi, Betonárke Slovinky. 

Primátorka mesta – stavebné práce sa vykonali svojpomocne, mesto poskytlo cca 4 000 € na 

konštrukcie –hrádky. 

Poslankyňa Kozlová – prečo sa nepolievajú cesty. Nemohlo sa to riešiť cez hasičov? 
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Primátorka mesta  ide to do finančných prostriedkov, ale polievanie bolo zabezpečené cez 

správu ciest.  

Ing. Ondáš – každý odber nad 60 l za min. musí byť schválený. Predložil písomnú 

informáciu ohľadom hasičskej zbrojnice. Hasiči si stavajú novú zbrojnicu, naša budova bude 

prázdna, je tu úvaha využiť pre Denné centrum seniorov, budovu terajšieho  DCS odpredať. 

Návrh bol predložený komisii MsZ podnikateľskej regionálneho rozvoja. 

Poslanec Hojstrič – čo je s detským jasľami. Mesto vyčlenilo  finančné prostriedky pre DJ. 

Ako je to so železničnou stanicou - rýchlodráha. Dôchodcom niečo dlžíme. 

Primátorka mesta – rýchlodráha - uskutočnilo sa územné konanie. Objekt by bolo dobre 

využiť pre domov seniorov, denný stacionár. Bol urobený  prieskum medzi dôchodcami, 

nechceli to. Občania by sa mali zapojiť do diskusie, čo by chceli. Je potrebné spracovať 

projektové dokumentácie. Na Trangusovvej ul. je spracovaný projekt, financovať malý 

domov dôchodcov je nákladné, výzvy zatiaľ na tieto aktivity nie sú. Najbližšie výzvy sú na 

kanalizáciu, odpadové hospodárstvo. 

Prednostka MsÚ  – bolo rokovanie ohľadom detských jasieľ.  Je 5 – 6 žiadosti, pán Kníž by 

išiel do toho, aby si prenajal objekt detských jasieľ. Je potencionálny záujem zo strany 

rodičov aj nájomcu. 

Primátorka mesta – informovala, že na slávnostnom zasadaní dňa 24.9.2015 o 15.00 hod. sa 

odovzdajú ceny oceneným. Uskutoční sa výstava baníctva, v sobotu tombola. Správa DNMK 

rozhodla o zrušení detskej nadácie, preto mesto uskutoční tombolu a zakúpi ceny do tomboly. 

Poslanec Stana – žiadal podporiť prípravku futbalového klubu. 

Poslankyňa Kozlová – futbalový turnaj  nebol podporovaný klubom. 

Primátorka mesta – nevie o tom, pretože je to v kompetencii Futbalového klubu Pokrok SEZ 

Krompachy zabezpečiť turnaj. Pozvala prítomných na spomienkové slávnosti 71. výročia 

SNP dňa 28. 8. 2015 o 14.30 hod.. Zhodnotila akcie mesta  – Festival tanca, záujem zo strany 

verejnosti nebol. Do Neba fest – návštevnosť taktiež bola veľmi slabá. 

Poslankyňa Mičeková –Do neba fest bol asi  nešťastný termín, podobná akcia bola 

v Poprade, asi preto bolo málo ľudí. 

 

31. Záver. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 8. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. 

 

 

V Krompachoch  26.augusta   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 :  

    Igor JENDRUCH,      poslanec MsZ 

    Vladimír PUCHALA, poslanec MsZ 
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