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ZÁPISNICA 
z 22. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

7. decembra 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 

1. Slávnostný akt odovzdávania ďakovných listov.     13:05 hod.  

 

V obradnej miestnosti sa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania cien a ďakovných listov 

mažoretkám Cheeky Girl, ktoré na Majstrovstvách sveta v mažoretkovom športe  

v Chorvátsku obsadili 2 zlaté, striebornú a bronzovú medailu. Primátorka mesta sa 

v príhovore poďakovala za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a odovzdala ďakovné 

listy. Po ukončení slávnostného aktu pokračovalo zasadanie mestského zastupiteľstva. 

 

2. Otvorenie. 13:25 hod. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 22.  zasadania mestského 

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

zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 12 poslancov mestského zastupiteľstva. Vypúšťa sa bod 5 – voľba hlasovacej 

komisie, ktorý bol na pondelkovom zasadaní mestského zastupiteľstva, tým sa body posúvajú. 

Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania. 

Poslankyňa Mičeková – navrhla  v bode rôznom doplniť bod - vzdanie sa 3 členstva  v komisii 

MsZ kultúry a mládeže.  

Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ. 

Poslankyňa Kozlová – navrhla v bode 10 doplniť rozpočtové opatrenie č. 47 a v bode rôznom 

– vyplatenie odmien poslancom MsZ. 

Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ. 

Poslanec Hojstrič - predložil návrh vypustiť bod 16 – návrh Štatútu Krompašského 

spravodajcu, tým sa nasledujúce body posunú a bod 23 – vysporiadanie práv a záväzkov, 

presunúť ako bod 21. 

Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ. 

Poslanec Jendruch navrhol bod 14 zmeniť názov na „Analýzu súčasného stavu športu v meste 

Krompachy“. 

Za predložený návrh boli všetci poslanci MsZ. 

Primátorka mesta predložila takto upravený program dnešného rokovania, ktorý bol 

schválený všetkými prítomnými poslancami MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1.  Slávnostné odovzdanie ďakovných listov  mažoretkám Cheeky Girls. 

2. Otvorenie. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Majetkové návrhy. 

7. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta Krompachy. 
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8. Návrh rozpočtových opatrení č. 45, 46, 47. 

9. Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 

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

10. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2016. 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2017. 

12. Analýza súčasného stavu športu v meste Krompachy. 

13.Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre  základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.  

14. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy. 

15. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ. 

16. Návrh Štatútu Krompašského spravodajcu. Stiahnuté z rokovania. 

17. Návrh Plánu investícií na rok 2017. 

18. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly. 

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 

20. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 

Krompachy  na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019. 

21. Vysporiadanie práv a záväzkov zo Zmluvy o spolupráci, uzavretej dňa 7.12.2009, 

medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou SEZ Krompachy a.s.. 

22. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017 a roky 2018-2019. 

23. Návrh na odvolanie konateľa a riaditeľa ML s.r.o. Krompachy a návrh na poverenie 

riaditeľa ML s.r.o. Krompachy v zmysle § 11 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov. 

24. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2017. 

25. Rôzne. 

26. Diskusia. 

27. Záver. 

 

 

3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     13:42 hod. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Martu MIČEKOVÚ a Vladimíra PUCHALU. 

 

4. Voľba návrhovej komisie. 13:43 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Ján 

ZAHURANEC, členovia – Slávka ŠMIDOVÁ,  Matúš STANA.  

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

5. Interpelácie poslancov MsZ.        13:45 hod. 

 

Poslankyňa Derdáková  - bude sa pokračovať v realizácii rampy za poštou?  
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Primátorka mesta  – rampa sa realizovala v roku 2008, ale na žiadosť podnikateľky sa 

výstavba ukončila. Neplánuje sa s výstavbou. 

 

 

6. Majetkové návrhy.         13.46 hod. 

 

Prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky, uviedla a okomentovala 

jednotlivé návrhy.  

6.1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na ul. Jesenského 

v Krompachoch.   

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh, upraviť cenu na 2,92 € za m2. Cena 5,-- 

€ je vysoká.  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča predaj za 2,92 €. 

Za predložený poslanecký návrh boli poslanci MsZ: Jendruch, Šmidová, Stana, Ontko, 

Zahuranec, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, hlasovania sa zdržali Dzimková, Barbuš, proti boli 

Derdáková a Puchala. Návrh prešiel. 

Poslankyňa Derdáková – je schválené, že v meste je predaj pozemku za minimálne 5,-- €, nie 

je to fér voči ostatným kupujúcim. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Kozlová, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana, Šmidová, Hojstrič, Mičeková. 

zdržal sa : 2 – Barbuš, Dzimková. 

proti      : 2 – Puchala, Derdáková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6.2.  Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 202 a č. 120 v Dome 

kultúry v Krompachoch. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

  

6.3. Odkúpenie rodinného domu na ulici SNP v Krompachoch 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0  
zdržal sa : 9 – Jendruch, Šmidová, Hojstrič, Kozlová, Mičeková,  Puchala, Barbuš, Zahuranec,  

 Stana. 

proti      : 3 -  Derdáková, Ontko, Dzimková.  

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 
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6.4. Predaj bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 952 na Hlavnej ul. č. 35 v Krompachoch.   

 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča schváliť prevod bytu 

víťazovi súťaže. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

6.5. Zámer predaja pozemkov na Cintorínskej ulici v Krompachoch.  

Poslanec Jendruch – zasahuje pozemok do cesty? 

Ing. Balážová  – nie. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby návrh prerokovala, pozemok zasahuje do cesty, 

ktorá by sa mala rozšíriť, preto komisia neodporúča pozemok predať.   

Poslanec Puchala – oceňuje stanovisko komisie. Aj v minulosti kritizoval takéto predaje.  

Poslankyňa Derdáková – v roku  1992 bola obecná cena 16,-- Sk. Mali sa odkúpiť pozemky, 

príležitosť bola,  nebola vôľa,  nevidí dôvod predať pozemok. Vyjadrenie komisie - komisia 

odporúča schváliť zámer predaja pozemku a odporúča spôsob predaja priamym predajom, 

minimálne za 5,00 €/m2. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0  
zdržal sa : 3 – Zahuranec, Barbuš, Kozlová. 

proti      : 9 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Jendruch, Stana,             

 Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/G.2,3,4 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

6.6. Zámer predaja pozemku na ulici Hornádskej v Krompachoch. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča pozemok predať 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0  
zdržal sa : 1 – Zahuranec. 

proti      : 11 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Jendruch, Stana, Barbuš, Kozlová,            

 Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/G.5 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

6.7 Zámer predaja pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch. 

  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča pozemok predať, 

nie je vhodný na garáže. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby má ten istý názor, nepredať. 

Poslanec Puchala – ako by to dopadlo?  Ak by bola dala ponuku pani Bartková, niekto dá 

ponuku a neakceptuje sa. Ako by to dopadlo? 

Poslanec Stana – problém je s parkovaním na Maurerovej ulici.  

Poslanec Hojstrič – predložil poslanecký návrh, aby mohol vystúpiť zástupca spoločnosti. 
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Zástupca  spoločnosti STAFIX s.r.o. pán Bašti - firma  splnila všetky požiadavky priameho 

predaja, prvý krát bolo zamietnuté, predložená bola vizualizácia. V liste nebol uvedený dôvod, 

prečo bolo zamietnuté. Opätovne žiadali o prehodnotenie, bola to dobrá myšlienka, že sa niečo 

vybuduje, je to v prospech občanov. STI vybudovala garáže pri škôlke a nie je  s tým problém.  

Poslankyňa Šmidová – pracuje v MŠ, nepredpokladalo sa, že sa škôlka znovu  otvorí, ale 

mnohým rodičom nebolo umožnené umiestniť deti do škôlky, preto bola otvorená 

a pravdepodobne  budú asi ďalšie triedy. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 0  
zdržal sa : 3 – Zahuranec, Puchala, Barbuš. 

proti      : 8 -  Derdáková, Dzimková, Ontko, Stana, Kozlová,            

 Šmidová, Hojstrič, Mičeková. 

V miestnosti nebol Jendruch. 

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/G.6 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

6.8  Zámer predaja pozemku na ulici J. Jesenského v Krompachoch 

Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh, aby cena bola určená podľa znaleckého 

posudku. 

Za poslanecký návrh boli 9 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Jendruch a Zahuranec. 

Poslanec Hojstrič  – znalecká  cena je pod cenou. 

Primátorka mesta  – v tej istej lokalite sa pozemok predal za 17,00 €. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.4 – 1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.4 – 2  – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob). 

 

6.9 Schválenie Kúpnej zmluvy č. 32/2016/KZ a dohody o predkupnom práve medzi 

Košickým samosprávnym krajom a mestom Krompachy. 

 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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6.10 kúpa rodinného domu a pozemku na ul. SNP od Ing. Anny Novotnej, bytom Hlavná 

č. 1, Krompachy. 

Primátorka mesta – dom je v osobnom vlastníctve, budeme potrebovať priestory na 

rozšírenie, nie je možné vypracovať  projektovú dokumentáciu a ani  uchádzať sa o prostriedky 

z fondov. Podpísaná je zmluva o budúcej zmluve. 

Poslanec Hojstrič - aké je stanovisko   komisie finančnej? Komisia výstavby  neodporúča. 

Poslankyňa Derdáková – komisia finančná a majetková odporúča splnenie dohodnutých 

podmienok.  

Primátorka mesta - pani Novotná dala žiadosť na pozemkový fond, je niekde  založená, nebola 

zaslaná do Bratislavy na odsúhlasenie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 1 -   Barbuš. 

zdržal sa : 4 – Jendruch, Dzimková, Ontko, Puchala. 

proti      : 7 – Stana, Zahuranec, Šmidová, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Kozlová. 

Návrh neprešiel.  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (neruší). 

 

7. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta Krompachy.  14:37 hod. 

 

Primátorka mesta- predložila písomný návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková - nie je iná možnosť, ak daňovník umrie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Návrh rozpočtových opatrení č. 45, 46, 47.      14:38 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh rozpočtových opatrení č. 45 a č. 46, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 45). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Jendruch, Stana,             

   Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 1 – Šmidová. 

proti      : 1 – Derdáková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 46). 

 



7 
 

Poslankyňa Kozlová predložila rozpočtové opatrenie č. 47 – presun finančných prostriedkov 

vo výške 100,-- € na vydanie farebného decembrového  čísla Krompašského spravodajcu           

na návrh a odporúčanie poslankyne Mičekovej. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje RO č. 47). 

 

9. Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 

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

           14:41 hod. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 1/2015 o určení výšky 

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

mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

10. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2016. 14:44 hod. 

 

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

rok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2017. 

           14:45 hod. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na  rozpis finančných prostriedkov pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2017, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

12. Analýza súčasného stavu športu v meste Krompachy.    14.46 hod. 

 

Poslanec Jendruch predložil písomnú analýzu súčasného stavu športu v meste Krompachy, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Primátorka mesta oddiely mali predložiť východiská, chýba to. 

Poslanec Jendruch – na budúci rok sa oddiely stretnú, predloží sa koncepcia, ale oddiely sú 

závislé aj od schválenia dotácie. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

13. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre základnú umeleckú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.  

           14:49 hod. 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme návrh na konanie dobrovoľnej finančnej 

zbierky pre  základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

14. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy.  15:12 hod.

  

Primátorka mesta predložila v písomný návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch  – v § 2 bode č. 9 – nie je možné použiť dotáciu na stravovanie pre žiakov 

ZŠ. Prečo nie je to možné? Taktiež nie je možná  úhrada nájomného,  klub si musí niečo platiť. 

Bod 14 – do výšky 50% z požiadaného rozpočtu. 

Poslankyňa Derdáková – pripomienky boli jej, ako  príklad je, že nie  je možné poskytovať 

dotáciu sami sebe prostredníctvom školy, hľadať iný spôsob, týka sa to aj stravovania 

a občerstvenia. Je veľa neoprávnených výdavkov. 

Zástupca primátorky mesta – každý klub má mať aj svoje financie, nielen dotáciu od mesta. 

Poslanec Jendruch  – predložil poslanecký návrh vypustiť §2  bod 9 pís. b) bod 14. 

Za poslanecký návrh boli Jendruch, Ontko, Zahuranec,  

proti Derdáková,  

hlasovania sa zdržali Šmidová, Stana, Puchala, Hojstrič, Puchala, Barbuš, Kozlová, 

nehlasovali Dzimková a Mičeková. 

Návrh neprešiel 

Poslanec Hojstrič – koľko bol nájom za telocvičňu, 
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Primátorka mesta – pre futbal bola schválená dotácia a platili sa energie. Pred 3 rokmi sa 

zlegalizovala zmluva, areál sa dal do nájmu, ak sa ušetrí na energiách, klub má na svoju činnosť. 

Aj  stolnotenisovému  oddielu  mesto platí energie priamo. 

Poslanec Hojstrič – KSK má stredné školy, prenajímajú za minimálnu cenu. Každý žiadateľ 

by mal mať aj vlastné zdroje. Predložil poslanecký návrh  - Dotácia v kalendárnom roku môže 

byť poskytnutá najviac do výšky 50 % z predloženého rozpočtu vlastné zdroje - nahradiť z 50 % 

do výšky 80 %. 

Za predložený návrh boli všetci 12 prítomní poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Poslanec Jendruch  – vyúčtovanie je do 31.12., predloženie žiadosti od 2.1. do 28.2. je to dlhá 

doba. Súťaže sú na školský rok a nie na kalendárny. Začiatkom kalendárneho roka je problém 

s financovaním, prijímať žiadosti do 31.1. 

Poslankyňa Derdáková  – žiadosti by sa mali predkladať do 31.10., aby sa mohli zapracovať 

do budúcoročného rozpočtu. 

Poslanec Jendruch  § 4 ods. ods. 3 zmeniť termín predkladania žiadostí  z 28. 2. na 15.2. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Stana,             

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 1 - Jendruch 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Poslanec Jendruch – oboznámiť žiadateľov o dotáciu  o zmene termínu predkladania žiadostí. 

 

15. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ.     15:41 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ, ktorý je 

prílohou zápisnice.  

Poslankyňa Mičeková predložila poslanecký návrh na doplnenie – do názvu doplniť „ a členov 

komisií“ 

- § 2 ods. 5 celý vypustiť 

- v § 3 ods. 4 vypustiť slovo „najmenej“ 

- v § 3 ods. 7 doplniť za slovným spojením „primátora mesta“, resp. poslanca MsZ 

-  § 3 ods. 9 slovo „nevylučuje“ nahradiť slovom „vylučuje“ 

- v § 4 ods. 1), 2), 3) doplniť slovné spojenie „maximálne raz v príslušnom kalendárnom 

mesiaci“ 

Zástupca primátorky mesta  – schvaľujú sa zásady poslancov MsZ a nie členov komisií. 

Hlavná kontrolórka – nie je to vylúčené, môžu byť aj členovia komisií, v poriadku 

odmeňovania zamestnancov by nemali byť, prehodnotiť poriadok a dať do súladu oba 

dokumenty – poriadok a zásady. 

Za poslanecký  návrh poslankyne Mičekovej boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali Barbuš 

a Derdáková. Návrh prešiel. 

Poslanec Hojstrič – predložil poslanecký návrh-  v § 2 ods.3, písm. b) opraviť text: sa poslanec 

zúčastnil menej ako 50% hlasovania z programu príslušného rokovania MsZ. 

Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol Jendruch. Návrh prešiel. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Stana,             

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Stana,             

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

17. Návrh Plánu investícií na rok 2017.      16.03 hod. 

 

Primátorka mesta – predlžila písomný návrh Plánu investície na rok 2017, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – do návrhu bol zakomponovaný návrh na modernizáciu schodov 

z Hlavnej na Maurerovu ulicu a vše-športový areál. 

Poslanec Puchala – chodník ústi do trávnatej plochy, skôr ho zamedziť a zlikvidovať. 

Poslankyňa Derdáková – projektová dokumentácia by mala dať parametre  ako sa má riešiť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ). 

 

18. Informácia o výsledku kontroly.      16:06 hod. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomnú informáciu o výsledku 

kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že z kontroly v ZUŠ, kde boli prijaté 

opatrenia, opatrenie č. 6 je už splnené. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.    16:08 hod. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh Plánu kontrolnej činnosti, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – na základe výsledkov kontroly sa zistí, ako mesto pristupuje 

k vymáhaniu pohľadávok.  
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Poslankyňa Mičeková predložila  poslanecký návrh do návrhu plánu kontrolnej činnosti 

zakomponovať kontrolu príjmu z reklám uverejnených v Krompašskom spravodajcovi za 

obdobie rokov 2012-2016. 

Za predložený poslanecký návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ, v miestnosti nebol 

Stana. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Jendruch, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec,  

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

20. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 

Krompachy  na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy 

k návrhu rozpočtu mesta Krompachy  na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019, ktoré je 

prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

21. Vysporiadanie práv a záväzkov zo Zmluvy o spolupráci, uzavretej dňa 7.12.2009, 

medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou SEZ Krompachy a.s.. 16:13 hod. 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme  vysporiadanie práv a záväzkov zo Zmluvy 

o spolupráci, uzavretej dňa 7.12.2009 medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou SEZ 

Krompachy a.s., ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič  – aký je  názor finančnej a majetkovej komisie MsZ a primátorky mesta. 

Prečo máme pohľadávku, ktorá nebola fakturovaná, je evidovaná. Je v súdnom konaní. 

Nevieme, ako súdny spor skončí, právne služby bude znášať mesto. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková bola informovaná  ústne, 

odporúčanie bolo predložiť stanovisko právneho zástupcu a hlavnej kontrolórky,  ale v správe 

o plnení záväzkov nebola evidovaná pohľadávka. 

Ing. Imrich Smaržík, občan mesta a generálny riaditeľ spoločnosti SEZ a.s. – chronologicky 

oboznámil  prítomných s genézou, niektorí poslanci tu boli, niektorí sú noví, ktorí nepoznajú 

situáciu. V  súčasnosti spoločnosť zamestnáva, údaj  k 31.10.2016, cca 500 zamestnancov. SEZ 

má 70 ročnú tradíciu. Príbeh začal v roku 2009, kedy bola zverejnená výzva ministerstvom 

hospodárstva na predkladanie žiadosti na hnedý priemyselný park, zmluvu pripravovalo mesto 

právnikom mesta. V roku 2010 bola uzatvorená zmluva medzi mestom a SARIO-m. Mesto 

nemohlo stavať na cudzom pozemku, preto SEZ  predal pozemky mestu podieľal  sa 5% 

účasťou vo výške cca 84 000,-- €,  ináč by sa nemohlo stavať. 14.12.2011 SEZ zaplatilo mestu 

finančnú čiastku, malo sa to započítať ako nájom. 14.12.2012 bol zrušený proces verejného 

obstarávania. Bola daná žaloba mesta na zrušenie verejného obstarávania , proces bol zvrátený. 

Krajský súd v Bratislave žiadosti vyhovel, proces VO bol v súlade so zákonom. V roku 2013 

sa uskutočnila realizácia stavby. Vyhlásená bola verejná obchodná súťaž,  neprihlásil sa nikto, 

bolo ich 5, cena bola 5,28 €, SEZ sa do súťaže neprihlásil. Citoval state zmluvy 4.1.2, 4.1.3, 
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4.1.4, 4.1.9. Finančná čiastka SEZ-u nebola vrátená, je záujem vyriešiť to mimosúdnou cestou. 

Penále sa stupňujú. Nemusel byť proces súťaže,  ale cez výnimku, cez osobitný zreteľ mohol 

byť SEZ v HPP. Z haly HPP odišiel Leader Light.  

Primátorka mesta – pohľadávka,  neoprávnené výdavky  487 0000,-- € je na základe zmluvy 

a upozornenia hlavnej kontrolórky, nebola daná faktúra, ale  výzva. 

Poslankyňa Derdáková – táto informácia Ing. Smaržíka nemôže byť zaslaná písomne? 

Odkedy prebieha súdny spor? SEZ sa do súťaže  neprihlásil,  umožňovala to tom aj zmluva, 

z akého dôvodu sa SEZ neprihlásil do súťaže? 

Ing. Smaržík – SEZ chcel riešiť priestory, zmluva sa nerobila preto, aby sa súdilo, ale pre ľudí, 

aby sa zamestnali. Do ďalších kôl už nešli, mesto malo uzatvoriť zmluvu.  Za túto kauzu je 

zodpovedná primátorka mesta. 

Primátorka mesta – rozhodnutie bolo už v roku 2007. SEZ chcel pomôcť pri realizácii HPP, 

nevyšlo to, v roku 2009 sa podpísala zmluva, dohodnuté bolo, že do HPP pôjde SEZ, mesto 

nechcelo na parku zarábať. Začala sa výstavba, SEZ bol a bude alma mater,  nie sú žiadne 

prieky, ale chráni majetok mesta. Prečo sa neprihlásili do súťaže? Je na rozhodnutí mestského 

zastupiteľstva, či je to osobný zreteľ, alebo verejná súťaž.  Kanalizácia sa odkúpila od SEZ-u, 

nie sú započítané náklady za nájom. Rešpektuje rozhodnutie MsZ, ale o mimosúdnom 

vyjednávaní nerozhodne sama. Paušálne výdavky sa mesačne uhrádzajú právnym kanceláriám. 

Z priemyselného parku nikoho nevyhnali, Ing. Szaras požiadal sám o výpoveď, s Lavatonom 

sa zmluva neuzatvorila . Priestory boli pripravované pre SEZ. 

Poslankyňa Derdáková – je to závažná záležitosť, preto predložila poslanecký návrh, tento 

bod stiahnuť z rokovania, rokovať o tom v januári 2017 a predložiť stanovisko právnej 

kancelárie a hlavnej kontrolórky.  

Za predložený poslanecký návrh boli všetci   12 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Ing.  Smaržík – môže  mesto uzavrieť zmluvu bez obstarávania. Mesto trvá na tom, že zmluva 

platí, prenajme mesto HPP tretej osobe? Vráti SEZ-u finančné prostriedky? Je  v záujme riešiť 

problémy. Súdny spor prebieha 2 roky. Pohľadávka sa riešila súdnou cestou, stiahli to, že bude 

dohoda. 

Poslanec Ontko  - kto robí obštrukcie? 

Primátorka mesta – mesto nerobí obštrukcie, SEZ požiadal o zmenu sudcu, ktorý požiadal 

o odklad, teraz bol predložený návrh o mimosúdnom vysporiadaní. Poďakovala sa Ing. 

Smaržíkovi za účasť. 

 

22. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017 a roky 2018-2019. 17:14 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017 a roky 

2018-2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – vyslovila poďakovanie za spracovanie rozpočtu. Bude sa musieť 

nájsť 100 000,-- € na zaplatenie  pohľadávky. Je potrebné hľadať finančné zdroje na to, aby sa 

mohol zamestnať pracovník na oddelení školstva, momentálne jeden človek všetko nestihne, 

školský úrad aj oddelenie školstva.  

Hlavná kontrolórka – mzda na školský úrad je z Krajského úhradu Košice, absentuje 

metodická spolupráca. 

Poslankyňa Derdáková – pracovno-právne vzťahy sú v kompetencii štatutára. 

Poslanec Hojstrič  – pohľadávka  478 000,-- € nikde  nefiguruje, nerozumie tomu.  

Hlavná kontrolórka – vykonala  kontrolu, mesto si v danom čase neuplatnilo čiastku vo výške 

cca 478 000,-- €, faktúry  sú uhradené. Na základe zmluvy malo mesto možnosť vyzvať SEZ 

a.s. na zaplatenie. Oprávnené a neoprávnené výdavky mal zaplatiť SEZ, urobilo to mesto, 

faktúry sú u nás a mesto zaplatilo. Mesto v danom čase nevyzvalo SEZ na úhradu finančných 

prostriedkov, neuplatnilo si nárok na vynaložené prostriedky. 
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Poslanec Hojstrič – nie sú premlčané?  V materiáloch pre poslancov MsZ boli zaslané 

podrobnosti reprezentačného, nie je v tom rozdelenie napr. zahraničné návštevy. V meste je 1 

112 občanov nad 60 rokov, pre týchto občanov usporiadať kultúrne podujatia. Predložil 

poslanecký návrh – položku reprezentačné znížiť o 2 000,-- € a presunúť ich do položky 

dotácie, túto čiastku dať mažoretkám.  

Hlavná kontrolórka  – 3 organizácie, ktoré nemali právnu subjektivitu, v roku  2016 nebola 

im dotácia pridelená, prostriedky boli navrhnuté z reprezentačného, schválilo to MsZ. Týkalo 

sa to len roka 2016. 

Poslankyňa Derdáková  – v roku 2017 nemôžeme týmto subjektom poskytnúť dotáciu. 

Za poslanecký návrh boli 11 prítomní poslanci MsZ, v miestnosti nebol Jendruch. 

Poslankyňa Dzimková – na pracovnom stretnutí  sa dohodlo, že na dotácie bude viac o 4 000,-

- €. 

Poslankyňa Mičeková -    je rada, že na pripomienkovom stretnutí poslancov, ktoré sa konalo 

týždeň pred rokovaním MsZ, sa spoločne hľadali a našli finančné zdroje na to, aby Krompašský 

spravodajca vychádzal vo farbe. Rozpočet mesta je živý materiál, je preto ešte potrebné počas 

roka hľadať a nájsť finančné prostriedky aj na celoplošnú deratizáciu v meste. Poďakovala sa 

Ing. Balážovej za kvalitné spracovanie návrhu rozpočtu. 

Poslanec Puchala – čo platíme bytovému družstvu a spoločenstvu vlastníkov bytov? 

Poďakoval sa za prípravu rozpočtu, aj keď zamestnanci sú za to platení. 

Ing. Balážová – v dôvodovej správe je to zapracované, BD za náklady, SVB – za správu 2 

bytov  na Maurerovej  a Lorencovej ulici. 

Poslanec Stana – sú nejaké plány so športoviskami, detskými  ihriskami? 

Primátorka mesta  -  v roku 2016 sa do ihrísk investovalo 13 000,-- €,  v roku 2017 sa plánuje 

oplotiť a opraviť areál, hľadajú sa vhodné riešenia, dávajú sa žiadosti, reaguje sa na výzvy. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Stana, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec,  

   Barbuš, Šmidová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Jendruch a Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Stana, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec,  

   Barbuš, Šmidová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Jendruch a Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Primátorka mesta – na rozpočte pracovali pracovníci MsÚ, poďakovanie patrí všetkým,  aj 

prednostke MsÚ a zástupcovi primátorky mesta. 

 

23. Návrh na odvolanie konateľa a riaditeľa ML s.r.o. Krompachy a návrh na poverenie 

riaditeľa ML s.r.o. Krompachy v zmysle § 11 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov. 

           17:44 hod. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odvolanie konateľa a riaditeľa ML s.r.o. 

Krompachy na vlastnú  žiadosť a návrh na poverenie riaditeľa ML s.r.o. Krompachy, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – poďakovala sa pánovi riaditeľovi za dlhoročnú prácu. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 
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za      : 11 -  Derdáková, Stana, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec,  

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Stana, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec,  

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Stana, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec,  

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

Primátorka mesta  – poďakovala sa Ing. Tkáčovi za jeho prácu. 

 

24. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2017. 17:5 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh harmonogramu zasadaní MsZ 

v Krompachoch na rok 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.17– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

25. Rôzne.           17:51 hod. 

 

Poslankyňa Kozlová konštatovala, že poslankyňa Mičeková odišla v mesiaci júl 2016 do 

predčasného starobného dôchodku. Z uvedeného dôvodu podala poslanecký návrh, aby 

finančné prostriedky rozpočtované na M. Mičekovú, ktorých sa z dôvodu poberania 

predčasného starobného dôchodku vzdala, boli rozdelené poslancom MsZ ako odmena 

poslancom MsZ vo výške 28,63 € na poslanca (po odpočítaní odvodov). 

Za poslanecký návrh boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Barbuš, Šmidová, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 22/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Poslankyňa Mičeková – ústne informovala o vzdaní sa členstva v komisii MsZ kultúry 

a mládeže - pána Mgr. Martina Chovanca, Mgr. Anny Mikelovej a Ing. Reného Bartka, ktorí 
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vo svojich žiadostiach písomne uviedli dôvody vzdania sa členstva. Návrh na nových členov 

predloží na najbližšom zasadaní MsZ. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Stana, Kozlová, Dzimková, Ontko, Zahuranec,  

   Barbuš, Jendruch, Hojstrič, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 22/I.2 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

 

26. Diskusia.          17:56 hod. 

 

Poslanec Hojstrič  – navrhol zakúpiť monitor, ktorý by bol nápomocný  hlavne pri hlasovaní, 

aká  je pohľadávka mesta voči Leader Light?  

Primátorka mesta – zvažuje sa digitálne  MsZ, ktorého súčasťou je aj hlasovacie zariadenie. 

Spoločnosti Leader Light bola zaslaná výzva  na zaplatenie. 

Hlavná kontrolórka – poďakovala sa poslancom MsZ za schválenú odmenu na minulom 

zastupiteľstve. K Ing. Smaržíkovi - vyjadril sa, že prišiel ako občan a vystúpil ako riaditeľ. 

Vyvíjal nátlaky na poslancov MsZ. Nevieme aké bude rozhodnutie súdu. Mali by sme si vstúpiť 

do svedomia  a hájiť záujmy  mesta.  

Zástupca primátorky sa taktiež poďakoval za schválenú odmenu.   

Poslankyňa Derdáková  – v januári 2017 by sa mala riešiť záležitosť so SEZ – om  a zaujať 

stanovisko. Podľa zásad hospodárenia je možné mimosúdne vyrovnanie? 

Primátorka mesta – zásady to neriešia, o mimosúdnom vyrovnaní  rozhodne MsZ. 

 

27. Záver. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 22. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. Všetkým zaželala príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov. 

 

V Krompachoch  7. decembra  2016 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

 

   

 Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ                     primátorka mesta  

 

     

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

    Marta      MIČEKOVÁ,    poslankyňa MsZ 

    Vladimír PUCHALA,       poslanec MsZ 
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