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ZÁPISNICA 
z 10. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

14. októbra 2015 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 10.  zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ,  zástupcov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, 

zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 9 

poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnili sa poslanci MsZ Slávka ŠMIDOVÁ, Ľuboš 

ONTKO, v miestnosti nebol poslanec Marián HOJSTRIČ. Primátorka mesta ospravedlnila 

Annu NEMČÍKOVÚ, prednostku MsÚ, ktorá sa dnešného rokovania nezúčastní. 

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.  

Poslankyňa Dzimková – predložila poslanecký návrh doplniť do bodu 18 – vzdanie sa 

členstva v Dozornej rade BHMK s.r.o.. 

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh za bod 6 doplniť návrh rozpočtového 

opatrenia č. 34 - cintorín. 

Poslanec Puchala – predložil poslanecký návrh, aby hlavná kontrolórka vykonala finančnú 

kontrolu v spoločnosti BHMK s.r.o. od 1.1.2013 – 30.9.2015. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, kontroly robila, posledná kontrola bola vykonaná 

za obdobie do r. 2012, o výsledkoch bolo zastupiteľstvo informované, oboznámené. Pokiaľ je 

jej známe, všetky účtovné doklady nie sú k dispozícii, sú u vyšetrovateľa. V spoločnosti s.r.o. 

kontrolným orgánom je dozorná rada. Čo robili členovia, ako robili a to nielen v tejto s.r.o., 

dozorná rada bola nefunkčná, asi kontrolu nevykonala. Je potrebné, pán poslanec, spresniť 

predmet kontroly, čoho sa má kontrola týkať.  

Za predložený poslanecký návrh poslankyne Oľgy Dzimkovej boli všetci prítomní 9 poslanci 

MsZ. 

Za predložený poslanecký návrh poslankyne Lívie Kozlovej boli všetci prítomní 9 poslanci 

MsZ. 

Za predložený poslanecký návrh poslanca Vladimíra Puchalu boli všetci prítomní 9 poslanci 

MsZ. 

Primátorka mesta navrhla stiahnuť z dnešného rokovania bod č. 16 – Návrh dobrovoľnej 

finančnej zbierky – Vianočný punč.   

Za takto upravený program rokovania boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 
1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Kontrola v BHMK – poslanecký návrh. 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 14. októbru 2015. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Rozpočtové opatrenie č. 34. 
9. Čerpanie úverových finančných prostriedkov na dofinancovanie projektov. 

10. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 
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11. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

12. Operačný plán zimnej údržby. 

13. Informácia - Doplnok č. 13 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch, účinný od 1. 10. 2015. 

14. Protest prokurátora. 

15. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2015/2016. 

16. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení: ZŠ s MŠ Maurerova ul., ZŠ 

s MŠ SNP, ZUŠ. 

17. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej 

jedálni. 

18. Návrh Dohody medzi mestom Krompachy a Združením baníckych spolkov a cechov 

Slovenska. 

19. Rôzne. 

a) vzdanie sa členstva v DR BHMK s.r.o. – Ing. Erika Balážová 

b) vzdanie sa členstva v DR BHMK s.r.o. – Ing. Alžbeta Perháčová 

c) vzdanie sa členstva v DR BHMK s.r.o. – Oľga Dzimková 

d) informatívna správa k spracovaniu PHSR mesta Krompachy na roky 2015-2022. 

20. Diskusia. 

21. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Jána ZAHURANCA a Matúša STANU. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

Vladimír PUCHALA,  členovia poslankyne  MsZ Marta MIČEKOVÁ, Oľga DZIMKOVÁ. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

V interpeláciách  sa nikto neprihlásil. 

 

5. Kontrola v BHMK s.r.o. - poslanecký návrh. 

 

Poslanec Puchala predložil poslanecký návrh, aby hlavná kontrolórka mesta vykonala 

finančnú kontrolu v spoločnosti BHMK s.r.o.. Je  nečitateľná situácia, je veľa nevyriešených 

vecí, sú nevymožiteľné pohľadávky. Vyšetrovateľ Gašpar z kriminálnej polície, dal nejaké 

informácie, ale o vrátenie dokladov BHMK s.r.o. nikto nepožiadal. Nie je tu schopnosť 

vykryť straty. 
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Poslanec Hojstrič – plánuje pán Kurta nebyť konateľom? 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o. – doklady boli určené pre znalca. 

Bolo mu oznámené, že sa ozvú, keď ich budú  chcieť vrátiť. Včera došlo uznesenie, že si 

môžeme  doklady vyžiadať. Ak sa niekto nájde, kto bude túto činnosť vykonávať,  rád sa 

vzdá. V prípade iných možností, nie je to vylúčené, že sa vzdá. 

Hlavná kontrolórka  – nezdá sa jej logické žiadať doklady, pokiaľ nie je kontrola ukončená. 

Ona pri kontrolnej činnosti postupuje v zmysle zákona, v deň  prerokovania výsledku 

kontroly, po podpísaní, t. j. kontrola je ukončená,  vracia doklady kontrolovanému subjektu 

bez vyzvania.   

Poslankyňa Derdáková  – došlo uznesenie, nie je o čom diskutovať. 

Hlavná kontrolórka – od 1. januára 2016 bude platiť nový zákon. Definovať predmet 

kontroly, čoho sa má kontrola týkať. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 14. októbru 2015. 

 

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

MsZ v Krompachoch k 14. októbru 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

7. Majetkové návrhy. 

 

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

v písomnej forme majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

a) Zverenie majetku mesta Krompachy do správy Základnej škole s materskou školou 

na ulici SNP č. 47 v Krompachoch. 

Poslanec Hojstrič – zúčastnil sa na zasadaní rady školy, na ktorej bola informácia, že 

majetok ešte nie je zapísaný v katastri. Koľko sa investovalo do rekonštrukcie z rozpočtu 

mesta? Sú zriadené 3 učebne, z toho 2 sú desať triedne. Vyhovovali by skôr na laboratória, ale 

podľa pani riaditeľky nie je to možné zriadiť.  
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Ing. Balážová  –  v katastri na liste vlastníctva je to už zapísané. 45 000,-- € bolo na kúpu 

domu z dotácie, na rekonštrukciu z našich prostriedkov cca 30 000,-- € a  19 000,-- € 

z dotačných prostriedkov. 

Primátorka mesta – požiadavka bola na 4 špeciálne triedy, súhlasné stanovisko bolo na 

zriadenie 3 špeciálnych tried. Štát musí riešiť svoje kapacity.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pavilónu D v Základnej škole 

s materskou školou na Maurerovej ulici v Krompachoch za účelom zriadenia detských 

jaslí. 

Poslankyňa Derdáková – je nádej na prenájom? 

Primátorka mesta – áno. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

c) Zmluva o nájme nehnuteľností – výrobná hala v HPP uzatvorená so spoločnosťou 

Lavaton s.r.o., Trnava. 

Poslankyňa Derdáková  komisii MsZ finančnej a majetkovej tento návrh nebol predložený 

písomne, ale len ústne.  

Pani primátorka – upozornila na zmenu, že v článku 12.6 sa termín 2 mesiace mení na 3. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.3  – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

d) Zrušenie Uznesenia č. 8/C.10 zo dňa 26.08.2015 – čerpanie úverových prostriedkov vo 

výške 700.000,- EUR. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 
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e) kúpa dvoch trojizbových bytov na Sadovej ul. od Zdena Kozlíka s manželkou a od 

Štefana Ďorka s manželkou. 

 

Poslanec Hojstrič – v meste je veľa neobsadených bytov, je zlá situácia s predajom bytov 

v našom meste, aby to nebol precedens. Z ekonomického hľadiska nie je to dobré riešenie. 

Aká je obsadenosť nájomných bytov. Vyzval o názor panie primátorku, hlavnú kontrolórku, 

vedúcu oddelenia. 

Ing. Balážová – voľné sú 2 trojizbové nájomné byty. Zámer bol odkúpiť tieto byty, 

zrekonštruovať ich na nájomné byty, prípadne ich výhodne predať. 

Hlavná kontrolórka – z ekonomického hľadiska kúpa týchto bytov nie je pre mesto 

výhodná. 

Poslankyňa Derdáková – o precedense sa malo hovoriť, keď bol zámer schválený. Znalecký 

posudok bol vypracovaný. 

Hlavná kontrolórka – nie je to efektívne, hospodárne, ďalšie finančné prostriedky je 

potrebné vynaložiť do rekonštrukcie, opráv bytov. Čo sa týka schválenia zámeru, primátorka 

mesta sa vyjadrila už pred schvaľovaním zámeru, že pôjde o precedens.  

Poslankyňa Mičeková – mala tie isté otázky, na ktoré už bolo odpovedané. Pred rokom bola 

asi iná situácia, keď sa schvaľoval zámer. 

Poslanec Barbuš – nájomné byty sú stále v pohybe. 

Primátorka mesta – nájomné byty sú na dobu určitú, prehodnocuje sa príjem. Nájom je  

maximálne na 3 roky. Nájomné byty sú pre mladých ľudí a pre ľudí, ktorých mesto potrebuje, 

napr. pre lekárov. Čo sa týka odkúpenia týchto bytov,  rozhodnutia neboli ekonomické, ale 

z ľudského faktoru. Je to na zvážení poslancov MsZ. 

Hlavná kontrolórka  – je potreba finančných prostriedkov na úhradu za iné činnosti, ktoré 

mesto má. Na rekonštrukciu týchto bytov je potreba značnej investície. 

Poslanec Hojstrič – byty nie sú v dobrom stave. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 5 -  Jendruch, Stana, Dzimková,  Zahuranec,  Barbuš. 

zdržal sa : 5 – Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Puchala, Kozlová 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

f) spolufinancovanie projektu „Sanácia čiernej skládky ul. Ban. štvrť - Krompachy“, 

z Enviromentálneho fondu . 

Ing. Balážová – návrh nebol prerokovaný v komisii MsZ finančnej a majetkovej. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 34. 

 

Poslankyňa Kozlová predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 34, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.  
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Primátorka mesta  – hrob pána V. Lorenca je v poriadku, pomník je kultúrna pamiatka, je to  

pamätihodnosť mesta. Hrob Barča Ivana padá, je opravený hrob J. Maurera z prostriedkov 

mesta a Ekoveru. Najhoršie je na tom hrob Krompašskej vzbury. Tento rok sa už opravy 

nestihnú. 

Poslanec Jendruch - je potrebné  vytypovať hroby, ktoré sa opravia. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

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

 
9. Čerpanie úverových finančných prostriedkov na dofinancovanie projektov. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na čerpanie úverových finančných prostriedkov 

na dofinancovanie projektov, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Predpoklad bol, že schválený 

rámec 700 000,-- € na dofinancovanie projektov bude dostačujúci, ale skutočnosť je taká, že 

v tejto chvíli sa nevie, koľko budeme potrebovať. Na nemocnicu sa musí uhradiť faktúra do 

30.10.2015 pričom nevieme, za koľko sa urobili práce. Rekonštrukcia  školy –  musí sa 

predložiť fa 100 000,-- € do konca mesiaca. Konzultovalo sa o tom na  komisii MsZ finančnej 

a majetkovej. Návrh bol schváliť úverový rámec do výšky 1 mil. €. Proces verejného 

obstarávania trval celý rok, preto sa realizujú stavby až teraz. 

Poslankyňa Derdáková  - na komisii finančnej a majetkovej sa rozoberala situácia. Urobiť 

prieskum, ale bude stačiť mil. €? Aká je „najhoršia“ suma, ktorú musíme zaplatiť. 

Primátorka mesta  – je to faktúra na 1 200 000,-- €. 

Poslankyňa Derdáková  – pri schválení 1 mil. €, alebo 1,5 mil. € sú iné podmienky ako pri 

700 000.-- €?  

Ing. Balážová – áno, sú iné úverové podmienky.  

Poslankyňa Derdáková  – predložila poslanecký návrh schváliť rámcovú zmluvu na 1,5 mil. 

€ z dôvodu nejasných podmienok prefinancovania z strany poskytovateľa. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

10. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o príprave inventarizácie majetku mesta 

Krompachy, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková navrhovala, aby sa  inventarizácia vykonávala  raz za dva roky, ako 

to umožňuje zákon, ale podľa informácie mestu to vyhovuje každý rok. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 



7 

 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

11. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

boli prijaté a predložené, sú k nahliadnutiu u hlavnej kontrolórky, o ich splnení budú poslanci 

informovaní. 

Poslankyňa Derdáková – je to komplikovaná situácia. Obec neeviduje záväzky, sú 

premlčané. 

Hlavná kontrolórka – bol prijatý úver, zmluva medzi mestom a Ekoverom bola podpísaná 

ešte v r. 2004, neskôr boli uzavreté dohody medzi mestom a príslušnou obcou o splácaní dlhu, 

splátky išli na Ekover, niečo - veľmi málo, priamo na mesto, potom zase na Ekover. T.č. dlh 

voči mestu Krompachy ešte stále nie je vysporiadaný. Toto číslo, vyčíslenie, nemusí byť 

správne. Uviedla, že prílohou je aj informácia zo združenia SEZO – Spiš, ktorú spracovali 

a zaslali, za účelom prehľadu o činnosti združenia, o prínose aj pre mesto Krompachy. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

12. Operačný plán zimnej údržby. 

 

Primátorka mesta predložila písomný Operačný plán zimnej údržby, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

13. Informácia - Doplnok č. 13 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch, účinný od 1. 10. 2015. 

 

Primátorka mesta predložia písomnú informáciu – Doplnok č. 13 k Organizačnému 

poriadku Mestského radu v Krompachoch, účinný od 1. 10. 2015, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – plánuje sa ďalej s občianskou  hliadkou? 

Primátorka mesta – nie, jedine cez projekt, na   § 54 by sa mali prijať 6 zamestnanci.  

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková, Zahuranec, 

 Barbuš, Hojstrič. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

14. Protest prokurátora. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme protest prokurátora, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

15. Obsadenosť škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2015/2016. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Obsadenosť škôl a školských zariadení na 

území mesta Krompachy v školskom roku 2015/2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu predložený návrh zobrala na vedomie. 

Poslanec Hojstrič – na ul. SNP došlo k pochybeniu v hmotnej núdzi. Nárast detí je v MŠ  

z bývalej Robotníckej ul.. Koľko rómskych detí je na ZŠ s MŠ Maurerova ul. a ZŠ Zemanská. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva – cez prázdniny boli predložené podklady, 

niektoré neboli predložené, alebo neboli úplné, čím niektorým nevznikol  nárok na príspevok 

na stravu. Neevidujú sa rómske deti. 

Poslankyňa Derdáková – schvaľovali sa plány, na ZŠ Zemanská je pokles rómskych detí 

v triedach. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

16. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení: ZŠ s MŠ Maurerova ul., ZŠ 

s MŠ SNP, ZUŠ. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení: 

ZŠ s MŠ Maurerova ul., ZŠ s MŠ SNP, ZUŠ, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.6 – A,B,C,D,E – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

17. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej 

jedálni. 

 

Primátorka mesta predložia písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2012 o výške 

príspevku  na režijné náklady v školskej jedálni, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

18. Návrh Dohody medzi mestom Krompachy a Združením baníckych spolkov a cechov 

Slovenska. 

 

Primátorka mesta predložila návrh Dohody medzi mestom Krompachy a Združením 

baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

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

Finančné prostriedky použiť na zakúpenie časopisov do mestskej knižnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 7 -  Jendruch, Stana, Puchala, Dzimková, Zahuranec, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 1 - Mičeková 

proti      : 2 – Kozlová, Derdáková  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/E.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

19. Rôzne. 

 

a) Vzdanie sa funkcie členstva v Dozornej rade spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta 

Krompachy s.r.o. 

 

Primátorka mesta predložila písomné sa vzdanie členstva v dozornej rade spoločnosti 

BHMK s.r.o. Ing. Eriky Balážovej, Ing. Alžbety Perháčovej a Oľgy Dzimkovej, ktoré je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Puchala - ak MsZ odmietne,  čo bude ďalej. 

Hlavná kontrolórka – je to nelogické predložiť na zasadanie MsZ žiadosť o vzdanie sa 

členstva.  Žiadosť mala byť predložená na valné zhromaždenie a informácia o ich žiadosti 

a o tom, ako rozhodlo valné zhromaždenie o ich žiadosti vzdania sa členstva v dozornej rade, 
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malo byť mestské zastupiteľstvo informované. MsZ by malo  navrhnúť nových členov ako 

zástupcov do dozornej rady za mesto, členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. 

Poslankyňa Derdáková – kedy nastanú zmeny v obchodnom registri. 

Poslanec Hojstrič  – akceptuje vzdanie sa. 

Ing. Balážová – do dozornej rady bola schválená bez toho, aby ju niekto oslovil. Vadí jej,  že 

má byť zodpovedná za nedostatky v spoločnosti, pričom bola v dozornej rade, keď už boli 

problémy. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.8,9,10  – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

b) Informatívna správa o spracovaní  PHSR mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila informatívnu správu o spracovaní PHSR mesta Krompachy, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. Dňa 30. 10. 2015 o 13.00 hod.  sa uskutoční Workshoop, ale 

je na rozhodnutí poslancov MsZ, aký čas im bude vyhovovať. Vyslovila  poďakovanie 

poslankyniam MsZ Dzimkovej a Kozlovej pri zabezpečovaní distribúcie dotazníkov. 

Poslankyňa Mičeková – 16 stránkový dokument, ktorý je zverejnený na stránke mesta, je to 

súhrn výsledkov dotazníka, bola to drobná mravenčia práca. Poďakovala sa za túto prácu tým, 

ktorí sa na nej podieľali. 

Poslankyňa Derdáková – workshop by skôr mohol byť o 9.00 hod. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Dzimková,  

   Zahuranec,  Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Neprítomní Ontko a Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 10/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

20. Diskusia 

 

Poslanec Jendruch – informoval, že členovia stolnotenisového  oddielu  sa nedohodli, 

stretnutie nebolo, nevie ako ďalej. Bolo by vhodné, aby na Areáli na Maurovej ul. sa 

inštalovalo svetlo, prípadne foto pasce. Poslanci MsZ sa rozhodli, že finančné prostriedky zo 

zbierky poslancov sa použijú na rozšírenie areálu. Poďakoval sa za realizáciu na 

Krompašského jarmoku 2015. V budúcoročnom rozpočte počítať s finančnými prostriedkami 

na rekonštrukciu sobášnej siene. Členom dozornej rady môže byť aj občan mesta? V mene 

Únie žien Slovenska v Krompachoch pozýva poslancov MsZ na výstavu ručných prác             

a fotografií do Domu kultúry. 

Primátorka mesta – áno,  môže byť členom dozornej rady občan. 

Poslankyňa Derdáková – zúčastnila sa Rady školy na Zemanskej ul., deti pri odchode zo 

školy sú napádané inými deťmi. Rodičia navrhli, aby sa zabezpečil dozor z aktivačných 

zamestnancov. Komisia MsZ  finančná a majetková, odporúča nehnuteľnosť hasičského zboru 

nepredať, ale využiť na iné účely, napr. pre seniorov. 
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Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby na nehnuteľnosť hasičského zboru má niekoľko 

alternatív, ale skôr využiť ako denné centrum seniorov, prípadne aj na iné využitie. Požiadal 

o posunutie termínu decembrového zasadania MsZ. Prečo bol zmenený termín krompašského 

jarmoku? Do Levoče príde investor s 1 000 pracovnými miestami. Bude sa tešiť, ak budú 

pracovné miesta v Krompachoch, v spolupráci s podnikateľmi nájsť pracovné miesta. 

Primátorka mesta – dôvod zmeny termínu krompašského jarmoku bolo vyplatenie 

sociálnych dávok menej prispôsobivým občanom. V kultúrnom programe vystupovali 

Kandráčovci a  mali voľný len termín, preto sa zmenil termín krompašského jarmoku. 

Bohužiaľ, boli už iní investori, ale už bol schválený Lavaton. V Panasonicu by bol záujem 

o prenájom, ale len o vyššiu konštrukčnú stavbu, ostáva výrobná hala, výška stavby je nízka. 

Stále sa hľadajú investori. Škola zodpovedá za svojich žiakov až k bráne, je tam umiestnená 

kamera. V prípade incidentu je potrebné okamžite  nahlásiť incident, aby sa to zistilo na 

kamere. Svetlo na areál sa  plánuje. 

Poslankyňa Derdáková  – nie sú výzvy na ihriská? 

Poslanec Jendruch  – projekt na ihriská je vypracovaný, ale nevyužitý. 

Primátorka mesta  – návrh bol použiť finančné prostriedky na opravu detských ihrísk 

a komunikácií, ktoré boli schválené poslancami MsZ na iné účely. Výzvy sú  na zateplenie 

verejných budov, jestvujúce projekty sa musia prepracovať. 

 

21. Záver. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 10. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.   

 

 

V Krompachoch  14. októbra 2015 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ   

 

 

 

      

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                         primátorka mesta       

 

 

 

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

    Ján     ZAHURANEC,      poslanec MsZ 

    Matúš STANA,                  poslanec MsZ 
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