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ZÁPISNICA 
z 11. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

8. decembra  2015 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Poslankyňa Mičeková – pred začiatkom rokovania požiadala primátorku o slovo 

a prítomným oznámila, že Mestu Krompachy zaslala  žiadosť do zamestnania, v ktorej sa 

uchádza o miesto svojej bývalej kolegyne, ktorá  odchádza do dôchodku a preto odmieta 

všetky dohady o tom, ako bude hlasovať, pretože  bude hlasovať podľa svojho najlepšieho  

vedomia a svedomia. Uviedla, že je vo veku, ktorý je pre trh práce neatraktívny, ale každý sa 

ho raz dožije a nikomu nepraje, aby musel chodiť na Úrad práce. Ďalej prehlásila, že za jej 

osobou nestojí nikto, čoho dôkazom je fakt, že je 5 rokov nezamestnaná. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 11.  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, v miestnosti neboli poslanci MsZ Marián Hojstrič, 

Vladimír Puchala, ospravedlnila sa poslankyňa Slávka Šmidová.  Primátorka mesta predložila 

návrh programu dnešného rokovania s doplnením v bode rôznom: informácia o programe 

Elena.  Do toho času nedošla zo sporiteľne zmluva na vzatie úveru, predmetom budú 3 

zmluvy a na dnešnom zasadaní budú predložené úverové podmienky. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh zaradiť do programu rokovania  návrh 

na prerokovanie platu primátorky mesta za bod č. 17. 

Za predložený poslanecký návrh poslankyne Derdákovej boli poslanci  Barbuš a Derdáková. 

Návrh neprešiel. 
 

Program rokovania: 

 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Interpelácie poslancov MsZ. 

4. Majetkové návrhy. 

5. Podmienky úveru  zo SLSP. 

6. Návrh rozpočtových opatrení. 

7. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

8. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok. 
9. Schválenie dokumentu „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja“. 

10. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2015. 

11. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre  základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy.  

12. Návrh doplnku č. 3 k VZN  č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 

ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom na území mesta Krompachy 

13. Návrh doplnku č. 1 k VZN 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. 

14. Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2016. 
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15. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly. 

16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 

17. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta Krompachy  

na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018. 

18. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016 a roky 2017-2018. 

19. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách mesta Krompachy počas volebnej kampane. 

20. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2016. 

21. Rôzne. 

a) Informácia o čerpaní projektov v roku 2015. 

22. Diskusia. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslankyne  MsZ Oľgu DZIMKOVÚ a Martu MIČEKOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda: Lívia 

KOZLOVÁ, členovia poslanci MsZ Marián HOJSTRIČ a Ľuboš ONTKO 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Šmidová, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácia 

 

Poslanec Ontko – ako pokračuje  vyšetrovania BHMK, bolo už ukončené?  Aký je výsledok 

rokovania ohľadom stolnotenisovej herne.  

Poslankyňa Dzimková – boli úvahy o zrušení Detskej nadácie mesta Krompachy, ale keďže 

pokračuje ďalej, či nie je možné výťažok z tomboly Krompašského jarmoku previesť na 

DNMK? 

Primátorka mesta – výťažok z tomboly Krompašského jarmoku nie je možné previesť, 

keďže už bolo schválené, na čo bude výťažok použitý a už je to aj zaúčtované. Sponzori tento 

rok neboli oslovení, ceny do tomboly zakúpilo mesto. 

Poslankyňa Mičeková – čo je to za stavba na ul. SNP, kde boli niekedy elektrikári. Občania 

sa sťažujú na znečistenie ovzdušia, pravdepodobne spoločnosťou Kovohuty. 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o., zúčastnil sa  jednanie na Bytovom 

družstve Spišská Nová Ves, kde mu bolo predložené uznesenie, že Krajská kriminálna polícia  

zastavuje vyšetrovanie, nebude nikto obvinení. Zatiaľ uznesenie nebolo spoločnosti BHMK 

doručené.  

Poslankyňa Derdáková – asi by bolo potrebné zvolať zasadanie MsZ špeciálne k BHMK. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, zúčastnila sa stretnutia k problému stolnotenisovej herne 

s tým, že obidve strany sa mali dohodnúť na využitie stolnotenisovej herne, čo sa asi ani 

nedohodli. Pani  Barbušová je proti, boli výhrady voči druhej skupine, mesto by malo 

rozhodnúť. Nie je to dôstojné jednanie. Rozhodnutie mesta je, aby v herni boli jedni aj druhí.  
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Poslanec Hojstrič  – je to nehospodárne využitie priestorov, musia sa medzi sebou dohodnúť.  

Primátorka mesta  – vedľa budovy po elektrikároch sa vybudoval sklad drahokamov, stavba 

bola povolená. Dva roky sa dokladovali veci, aby sa  žiadosti vyhovelo. V Kovohutách bol 2 

krát  poplach  na požiar, ale nehorelo, tlel len  prach, pretože materiál nebol  správne 

uskladnený. Boli robené merania, úlet – bola porucha na šachtovej peci, nedošlo k znečisteniu 

ovzdušia. 

 

 

5. Majetkové návrhy. 

 

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

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

predložené na zasadanie finančnej a majetkovej komisie MsZ.  

a)  zrušenie Uznesenia č. 10/E.3 zo dňa 14.10.2015 – schválenie nájomnej zmluvy 

Lavaton s.r.o. Trnava a Uznesenia č. 4/E.1 zo dňa 15.04.2015 – schválenie investora do 

HPP – Lavaton s.r.o. Trnava 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Šmidová, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Šmidová, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

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

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

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková sa hlasovania zdržala. 

Poslanec Hojstrič  – aký je názor primátorky mesta. Eviduje sa voči spoločnosti pohľadávka? 

Primátorka mesta  – najradšej by bola, keby bolo zamestnaných čo najviac ľudí. Výrobná 

hala bola postavená na výrobné účely a nie na služby. Zmluva bola odsúhlasená mestským 

zastupiteľstvom, ale  spoločnosť odstupuje od zmluvy. Podľa schválených podmienok sa 

oslovil druhý v súťaží, ak by odstúpil, tak sa vypíše nová  verejná súťaž. Návrh zmluvy je 

predložený. 

Ing. Balážová   - áno je pohľadávka a je to za nájom pre  rok 2016.  

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – nájom pre rok 2016 bol  splatný v júli 2015. 

Poslanec Hojstrič  – je koniec roka a  nájom nie je zaplatený. Je to dôvod na nepodpísanie 

zmluvy. Kritérium nie je splnené. 

Primátorka mesta  – pre spoločnosť Lavaton nebolo predložené vyjadrenie z ministerstva 

a zmluva sa schválila.   

Ing. Július Szaras, konateľ spoločnosti Leader Light s.r.o. – v októbri 2015 boli schválené  

výzvy na 80 % na  verejné osvetlenie, čo narušilo výrobný proces. Skomplikovali sa finančné 

toky, všetky pohľadávky sú uhradené okrem nájmu na rok 2016. V januári 2016 sa príjmu 
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ďalší ľudia. Napriek sklzu  dokázali splniť všetky pohľadávky aj voči zamestnancom. Plán 

súvisel aj s montážnou halou, museli to zmeniť, dospelo sa k dohodám. Začal sa revitalizovať 

zámer s výrobnou halou, z ich strany je záujem splniť  podmienky, ale  je to na poslancoch 

MsZ, ako sa odsúhlasí. V prípade, že sa to neodsúhlasí, bude vypísaná nová súťaž, tak do tejto 

už nepôjdu. 

Poslanec Zahuranec – objekt postavený pre jednu firmu, ak bude tam viac firiem, bude 

problém s financovaním, budeme čakať ďalej, pričom sú už problémy s budovou Panasonicu. 

Ak nájom uhradia, navrhuje predložený návrh schváliť. 

Poslanec Hojstrič -  v akom časovom horizonte spoločnosť zamestná ľudí? Vyjadril sa, že do  

opakovanej súťaže by už nešiel. 

Ing. Szaras – ak by sa išlo do ďalšej súťaže, je to veľa práce, času, úsilia, nemalo by to 

zmysel.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš,  

   Dzimková, Zahuranec. 

zdržal sa : 1 - Hojstrič 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Šmidová, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

c) odňatie majetku mesta Krompachy zo správy ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici – objekt 

materskej školy na Robotníckej ulici v Krompachoch. 

Poslankyňa Kozlová – aký je zámer s objektom, Panasonic dal finančné prostriedky  na 

nákup nábytku,  čo s ním. 

Primátorka mesta – budova  je uzatvorená aj s vybavením ako bolo. Neoplatilo sa otvárať 

ďalšiu triedu MŠ kvôli ekonomickým nákladom. Ak sa prihlási viac detí, tak sa zriadi jedna  

trieda.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Šmidová, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

d) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov na Kúpeľnej ulici 

v Krompachoch. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci Šmidová, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

e) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie Zberného dvora na Hornádskej ul. 

v Krompachoch. 
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Poslankyňa Derdáková – sú podmienky obchodnej verejnej súťaže v súlade so zmluvou a sú 

odsúhlasené právnikom? 

Ing. Balážová  - áno. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6. Podmienky úveru  zo SLSP. 
 

Primátorka mesta predložila písomnej forme podmienky úveru zo SLSP, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice.   

Ing. Balážová – príprava úverovej zmluvy je  zdĺhavý proces.  Nie je možné schváliť jednu 

zmluvu na tri projekty, musia byť schválené tri zmluvy.  

Hlavná kontrolórka – podmienky budú deklarované v zmluvách. Vyjadrila stanovisko 

k dodržaniu podmienok pre vzatie úveru. 

Poslankyňa Derdáková – schvaľujeme vzatie úveru. Neschvaľujeme úverovú zmluvu. 

Ing. Balážová – áno. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 
 

7. Návrh rozpočtových opatrení. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtových opatrení, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Rozpočtové opatrenie č. 51 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 8.000,- €   

Rozpočtové opatrenie č. 52 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4.500,-

Rozpočtové opatrenie č. 53 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov 

v čiastke 20.000,- €   

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.6, C.7, C.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

Rozpočtové opatrenie č. 54 - úprava rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií v čiastke 

600.000,00 €.   

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

8. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ č. 3/2014 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnená je položka za odvoz drobného stavebného materiálu. 

Poslankyňa Derdáková – boli predložené pripomienky? 

Ing. Balážová – nie. 

Poslanec Puchala – ako mesto zabezpečí kontrolu,  aby ľudia vozili odpad na skládku. Sú 

ohlasovacie povinnosti? 

Primátorka mesta  – musí byť ohlasovacia povinnosť, ak neohlási, je to porušenie zákona. 

Máme zriadený zberný dvor, kde sa môže odviesť odpad.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

9. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Zahuranec -  sú to firmy, ktoré už  neexistujú? 

Primátorka mesta – áno. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

10. Schválenie dokumentu „Plán hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja“ mesta 

Krompachy. 
 

Primátorka mesta predložil písomný materiál „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Krompachy na roky 2015 -  2022, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Mičeková – materiál je rozsiahly, vyjadrila  spokojnosť nad spracovaním, 

napriek tomu, že lehota bola krátka. Vyjadrila pochvalu spracovateľovi PHSR Mgr. Milošovi 

Kleinovi. 

Poslankyňa Derdáková – pripája sa k vyjadreniu pani poslankyne Mičekovej. Informovala 

sa na opatrenia v akčnom pláne, či  sú aj v rozpočte, bolo odpovedané, že áno. 

Poslankyňa Kozlová – pripája sa k predchádzajúcim vyjadreniam, všetci to zvládli 

zodpovedne a  PHSR je spracované lepšie ako minulé. Dúfa, že sa podarí splniť všetky plány 

uvedené v akčnom pláne. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

11. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2015. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení 

na rok 2015, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – nerozdelená rezerva je rozdiel medzi rozpočtom mesta  

a poskytnutou  dotáciou. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

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

 

12. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre  základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.  

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre 

základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice.  

Poslanec Jendruch – komisia MsZ školstva a športu návrh prerokovala a odporúča ho 

schváliť. 
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Poslankyňa Derdáková – výnos pre ZUŠ by mal ísť  po schválení v mestskom 

zastupiteľstve. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

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

 

13. Návrh doplnku č. 3 k VZN  č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom na území mesta 

Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2015 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková -  k návrhu boli pripomienky?  

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu – nie.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 
 

 

14. Návrh Doplnku č. 1 k VZN 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 

 

Primátorka mesta  predložila písomný  návrh Doplnku č. 1 k VZN 2/2015 o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/E.3 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 
 

 

15. Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2016. 

 

Primátorka mesta  predložila písomný  návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2016, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 7 poslancov MsZ: 

za      : 7 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič, Dzimková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli poslanci MsZ Šmidová, Puchala, Zahuranec, Stana, Ontko. 

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

 

16. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Mičeková  - informácie sú podrobné. Evidencia zmlúv nie je elektronická.  

Hlavná kontrolórka - zákon to nepredpisuje. 

Poslankyňa Derdáková – nemocnica si bežné opravy robí  sama. Asi všetky náklady znáša 

mesto, nájomné nie je malé, sú to verejné zdroje. Nebytové priestory v dome kultúry - 

Melódia ďalší nájomcovia nemajú nedoplatky. Nemocnici  bol odpustený sankčný úrok. 

Hlavná kontrolórka  – nájomná zmluva bola schválená MsZ, boli upozornenia, že to nie je 

štandardné. Verejné obstarávanie sa uskutočnilo.   

Ing. Balážová – eviduje sa nájomná zmluva s pani Varechovou  a  podnik si predali si medzi 

sebou. Záväzky a pohľadávky prechádzajú na nájomcu. 

Hlavná kontrolórka – sú vyrovnané pohľadávky s pani Hvizdošovou. Odpustenie sankčného 

úroku pre nemocnicu bolo  schválené MsZ. Primátorka mesta  uznesenie nepodpísala, ale 

poslanci opätovne predložili na rokovanie MsZ a schválili. 

Poslankyňa Kozlová  – ako je to s tými, ktorí porušia nájomnú zmluvu. 

Hlavná kontrolórka  – v nájomných zmluvách sa uvádza, že ak sa  nesplnia povinnosti 

a porušia sa zmluvné podmienky, je to dôvod na ukončenie zmluvného vzťahu. Do budúcna 

pripraviť opatrenia na odstránenie nedostatkov a zvoliť filozofiu, ako ďalej. 

Ing. Balážová  – zmluvy sú uhradené na základe vystavenej faktúry. Vhodné je vyhotoviť 

zásady minimálneho nájomného. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková  - predložila poslanecký návrh vykonať kontrolu vo všetkých 

subjektoch, nie len vo vybraných, ktoré obdŕžali dotácie s tým, či boli dodržané podmienky 

v zmysle VZN o dotáciách. 

Hlavná kontrolórka – pri predchádzajúcich kontrolách, kontrolu dotácií robila u všetkých 

subjektoch, ktorým sa dotácia poskytla. 

Poslankyňa Derdáková – bolo zistené u niektorých subjektoch,  že robili v rozpore a dotáciu 

nevrátili? 

Hlavná kontrolórka – áno, boli zistené porušenia, dotáciu nevrátili  a v ďalšom roku 

opätovne im bola schválená dotácia. MsZ bolo o tom informované. 

Za predložený poslanecký návrh  boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ - vybrané subjekty 

nahradiť všetky subjekty. Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/F.2 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 
 

18. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 

Krompachy  na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018. 
 

Hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na 

rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

 



11 

 

19. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016 a roky 2017-2018. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016 a roky 

2017 a 2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Poslanci MsZ mali možnosť sa oboznámiť 

s rozpočtom mesta  na stránke mesta a  minulý týždeň sa poslanci a členovia komisií 

zúčastnili na diskusii k rozpočtu s možnosťou sa vyjadriť. Celá filozofia rozpočtu bola,  

spracovať vyrovnaný rozpočet. Pre samosprávu je navýšenie o 3 %. Komisia MsZ výstavby 

a životného prostredia žiadala  navýšenie na 100 000,-- € na opravu ciest. Nepočíta sa 

s realizáciou niektorých stavieb, ale na projektovú dokumentáciu je 46 000,-- €.  

Poslankyňa Mičeková – vyslovila poďakovanie Ing. Balážovej za predložený  materiál,  

všetko je vysvetlené. Nie je pre ňu veľa práce spojením dvoch oddelení s takou náplňou? 

Poslanec Hojstrič – bol za navýšenie finančných prostriedkov, aby sa nerobili  čiastkové 

úseky, ale  urobiť súvislú opravu chodníkov. Na príjmovej stránke sú uvedené finančné  

prostriedky zo SEZu na  revitalizáciu do HPP. 

Primátorka mesta  – zmluva je napadnutá a je na súde. SEZ sa zaviazal znášať náklady 

s realizáciou HPP, v zmluve je uvedené maximálne na 10 rokov, nevie sa ako dopadne súd. 

Mali by sme SEZ-u fakturovať za vzniknuté náklady. 

Poslanec Hojstrič  – nemalo by to niekde figurovať. 

Primátorka mesta  – malo to byť 360 000,-- € a nie, čo chce naspäť, čo dal t.j. 85 000,-- €. 

Ing. Balážová – vôbec to nie je v účtovníctve, nie je na základe čoho to uvádzať. 

Poslankyňa Derdáková – spoločné stretnutie komisií a poslancov MsZ k rozpočtu malo to 

svoj význam. Je spokojná aj uvedením platov zamestnancov. Kde je uvedený poplatok 

DECOMu? 

Ing. Balážová  - je tu uvedené v Programovom rozpočte  – výpočtová technika. 

Poslankyňa Derdáková  – čo s existujúcou výpočtovou technikou? 

Primátorka mesta  – je zostatková hodnota, preverí sa, kde bude potreba. Pravdepodobne sa 

odpredá  formou dražby. 

Poslankyňa  Kozlová – pozitívne zhodnotila stretnutie k rozpočtu,  správa prehľadná, taktiež 

vyslovila poďakovanie za rozpočet. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš,  

   Dzimková, Zahuranec. 

zdržal sa : 2 – Puchala, Hojstrič. 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš,  

   Dzimková, Zahuranec. 

zdržal sa : 2 – Puchala, Hojstrič. 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Poslankyňa Mičeková – je rada,  že sa rozpočet schválil, nikto nikoho neovplyvňoval, 

napriek tomu, že boli šumy, že  poslanci budú proti rozpočtu. 
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20. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách mesta Krompachy počas volebnej kampane. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh  Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Krompachy 

počas volebnej kampane, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/E.4 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

21. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2016. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch 

na rok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Zahuranec  - zasadnutie 1. marca je už neskoro. 

Poslankyňa Kozlová – predložila písomný návrh na sedem zasadnutí v roku 2016. 

Poslanec Hojstrič  – 5 zasadnutí je málo. 

Poslankyňa Mičeková - navrhnúť viac termínov. 

Za predložený poslanecký návrh poslankyne Kozlovej boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

22. Rôzne. 
 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o čerpaní projektov v roku 2015, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 
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MsZ prijalo uznesenie č. 11/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o programe ELENA, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. Doplnila, že predložený materiál bol doručený včera, preto ho poslanci MsZ majú 

predložený až na dnešnom rokovaní MsZ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Barbuš, Hojstrič,  

   Dzimková, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola poslankyňa  Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 11/C.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

23. Diskusia 

 

Poslankyňa Kozlová – nefunguje verejné osvetlenie na  ceste smerom k súkromnej škole. 

Smerom na cintorín tuje zasahujú do cesty. 

Primátorka mesta  – súkromná škola má v užívaní cestu aj verejné osvetlenie, zariadenie je 

KSK. Nemáme to v majetku mesta, nie je v sieti miestnych komunikácií. Tuje zasadil pán 

Biľ. 

Poslanec Puchala – niektoré bytové domy nemajú vysporiadané pozemky,  pričom stoja  na 

mestskom pozemku, napr. je to tak aj s bytovým domom na Lorencovej ul. 8. Nedošlo 

k nedopatreniu. Mesto by to malo vysporiadať. 

Ing. Balážová  - bytový dom bol v majetku Železorudných baní Slovinky. 

Primátorka mesta  – je to možné vysporiadať - osobitným zreteľom.  

Poslanec Puchala  – vlastníci asi nedajú finančné prostriedky, pretože vedľa obytný dom bol 

kúpený aj s pozemkom.  

Ing. Balážová - je to zákonná výnimka, v zmluvách bola  stanovená cena. 

Poslanec Stana – plot pri lávke je nízky, je nebezpečný pre deti. 

Primátorka mesta  – nie je problém ho dorobiť. 

Mgr. Kurta – informoval, že spoločnosť BHMK  s.r.o. obdŕžala  doklady z kriminálky 

naspäť. Robí sa porovnanie došlých faktúr s reálnym zaúčtovaním. Sú urobené prepočty,  

pohľadávky sú odpočítané z fondu opráv. Do konca týždňa budú predložené správy  

vlastníkom bytov, došlo sa k určitej  sume. V jednotlivých bytových domoch sa uskutočnia 

schôdze, na ktorých bude ponúknutá možnosť ihneď vyplatiť cca  20% finančných 

prostriedkov. Je to návrh riešenia, ako vysporiadať pohľadávky.  Na správcovskom účte je  

17 000,-- € nasporených finančných prostriedkov a  25 000,-- €  je, čo mesto malo dať na 

vykrytie strát, sú to reálne čiastky na účte.  

Poslankyňa Derdáková  – uvažujeme s likvidáciou BHMK s.r.o.? 

Primátorka mesta  – ak by sa spoločnosť zlikvidovala, pohľadávky a záväzky by prešli na 

mesto. Mesto spravuje len mestské byty, skôr zvažovať nad rozšírením svojej činnosti.  

Poslankyňa Derdáková - aké je  účtovné hľadisko, riešilo sa to s audítorom. 

Mgr. Kurta – sú to chyby minulých období. 

Poslanec Ontko – polícia  dala uznesenie Bytovému družstvu Spišská Nová Ves. 

Mgr. Kurta – bolo to anonymné udanie. 

Primátorka mesta  – záver kriminálky je, že nikto nič nespreneveril. Daňovému úradu  

BHMK s.r.o.  zaplatilo,  ale BHMK s.r.o. ľuďom DPH  neúčtovalo.  Vtedy riaditeľ pochybil, 

ľudia neplatili, ale BHMK zaplatilo DPH a malo sa to rozpočítať ľuďom. 
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V sobotu 5. 12. 2015 sa uskutočnilo na Mikuláša  divadelné predstavenie pre deti, rozprávka. 

Druhé predstavenie sa neuskutočnilo z dôvodu, že účinkujúci boli vulgárni a pravdepodobne 

pod vplyvom omamných látok. Zvažuje sa s podaním žaloby, peniaze za divadelné 

predstavenie sa vracajú rodičom, v piatok bude náhradné predstavenie. Ospravedlnila sa za to, 

čo sa stalo. V dňoch 10. -12. 12. 2015 sa uskutočnia Vianočné trhy, všetky podujatia sú 

uvedené na stránke mesta. 

 

 Záver. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 11. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila so želaním príjemného strávenia 

vianočných sviatkov a do nového roka 2016 veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných 

úspechov.   

 

 

V Krompachoch  8. decembra 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 :  

    Oľga DZIMKOVÁ,    poslankyňa MsZ 

    Mgr. Marta MIČEKOVÁ,  poslankyňa MsZ 
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