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ZÁPISNICA 
z 26. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

26. apríla 2017  veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

           13.15 hod. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 26.  zasadania mestského 

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

zamestnancov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Prítomných bolo 12 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh  stiahnuť z rokovania MsZ bod č.  13 – 

návrh rozpočtových opatrení.  

Za predložený poslanecký návrh z prítomných 12 poslancov boli Dzimková, Ontko, Stana, 

Šmidová, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala, hlasovania sa zdržali 

Barbuš, Jendruch. Návrh prešiel.  

Primátorka mesta  – stiahla z rokovania body 20, 21 pretože tieto body nadväzovali na bod  

č. 13. 

Za takto upravený program rokovania boli všetci poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Majetkové návrhy. 

6. Schválenie investora do HPP. 

7. Vyradenie majetku. 

8. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2016. 

9. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2016. 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 

2016. 

11. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2016. 

12. Rezervný fond. 

13. Návrh rozpočtových opatrení. 

14. Informácia o opravách miestnych komunikácií na rok 2017. 

15. Doplnenie Plánu investícií na rok 2017. 

16. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017. 

17. Akčný plán PHSR mesta Krompachy na roky 2017-2018. 

18. Informácia o výsledku kontroly. 

19. Doplnok č. 19 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

Informácia. 

20. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní. 

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

ZUŠ. 

22. Správa komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 
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23. Stanovisko k mimosúdnemu vyrovnaniu – SEZ a.s. Krompachy. 

24. Návrh na schválenie členov DR spoločnosti BHMK s.r.o.  

25. Návrh na schválenie členov  správnej rady, správcu a revízora DNMK. 

26. Štatút Krompašského spravodajcu. 

27. Schválenie zahraničných ciest primátorke mesta Krompachy. 

28. Zmena Poriadku odmeňovania v územnej samospráve Mesta Krompachy. 29. 

29. Rôzne.  

30. Diskusia.  

31. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.    13.20 hod. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Oľgu DZIMKOVÚ a Igora JENDRUCHA.  

 

3. Voľba návrhovej komisie.       13.21 hod. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Eva 

DERDÁKOVÁ, členovia -  Marián HOJSTRIČ, Lívia KOZLOVÁ. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič,  

  Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ.       13.21 hod. 

 

Poslanec Hojstrič -  požadoval vysvetlenie, z akého dôvodu bola spoločnosť Lavaton vylúčená 

z obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly v Hnedom priemyselnom parku. Prečo 

spoločnosti Leader light  nebola vypovedaná  zmluva, keď dlžná čiastka činí cca 34 000,-- €, 

zamestnáva  13 zamestnancov. Ak do 30.4.2017 nezaplatí uvedenú dlžobu, žiada o okamžité 

zrušenie zmluvy. Pri investičnej akcii Modernizácia spevnených plôch pred obchodným 

domom Pokrok požiadal o podrobný súpis vykonaných práce ako aj sadové úpravy. Zároveň 

žiadal, aby v budúcnosti v pláne investícií ku každej položke bol predložený rozpočet.  

Primátorka mesta  – podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľovalo MsZ. V súťažných 

podmienkach bolo, ak investor zmení účel výrobnej haly,  nemôže byť podpísaná zmluva.   

Obchodná verejná súťaž sa schvaľovala dvakrát. Obchodná spoločnosť Lavaton nemohla byť  

vyhodnotená, pretože ich ponuka nebola v súlade s OP, dochádza k rozporu s projektovou 

dokumentáciou. Každá hala má  určité normy,  práčovňa nie je výroba, ale služba, zmení sa 

charakter budovy. Nie je súhlas s ministerstvom, že sa môže zmeniť účel. Lavaton nesplnila 

podmienky.  Nesmie sa zmeniť účel stavby. V roku 2015 nedošlo k podpisu zmluvy medzi 

mestom a Lavatonom. V októbri oznámili, že svoju činnosť budú prevádzkovať niekde inde. 

O halu mala záujem spoločnosť  Gindre. Postup vyhodnotenia bol správny v súlade 

s obchodnými podmienkami.  Spoločnosti  Leader light nebola daná výpoveď. Ak by sa zmluva 

zrušila, museli by sme platiť za energie, dažďovú  vodu, a počas zimných mesiacov aj za 

temperovanie priestorov. Konateľ spoločnosti sa vyjadril, že  vyrovná všetky podlžnosti. Nevie 

o prepúšťaní, ani o tom, koľko je zamestnaných. Môžeme vypovedať zmluvu, len či bude ďalší 
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investor, bude musieť  byť vypísaná nová súťaž. Do konca roka 2019 má byť v HPP 

zamestnaných 74 ľudí. 

Hlavná kontrolórka – v októbri minulého roka boli zastupiteľstvom schválené podmienky 

OVS, v ktorých o.i. nájomca nie je oprávnený meniť účel využitia výrobnej haly danej 

projektom – ľahká alebo stredne ťažká výroba alebo montáž. Porušenie tejto povinnosti zakladá 

právo prenajímateľa odstúpiť od nájomnej zmluvy. Je aj podmienka právo odstúpiť od zmluvy, 

ak sa nedodržia zmluvné podmienky o zaplatení nájomného. 

Poslanec Hojstrič  – je to  nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami,  dlží mestu, 

ukončiť zmluvu a vypísať novú súťaž. 

Primátorka mesta – náklady by sme museli platiť, ak by montážna hala bola prázdna. 

Modernizácia  - spevnené plochy pri Pokroku – plán investícii bol schválený MsZ, na komisii 

MsZ výstavby a ŽP, bola požiadavka na zamestnanca, aby bol predložený projekt. Ak niečo 

potrebujú  poslanci MsZ, je to možné poskytnúť, ale o to musia požiadať vedenie mesta, ktoré 

riadi prácu zamestnancov. Bolo vypísané verejné obstarávanie na modernizáciu, vrátane zelene, 

pričom náklady boli znížené  o 30%. Súťažné podklady sú uverejnené vo vestníku, riaditeľ 

spoločnosti Termokomplex sponzorsky prispel na dofinancovanie. Pán poslanec je predsedom 

komisie MsZ výstavby a ŽP, mal žiadať o predloženie potrebných materiálov vedenie. 

Poslanec Hojstrič  – bolo to na komisii, ale nebol predložený položkovitý výkaz. Informácie 

žiada od vedúcich oddelení.  

Primátorka mesta – úlohy dáva nadriadený, poslanec nie je nadriadený. 

Poslanec Hojstrič  – písomne žiadal pána Hindoša. 

Poslankyňa Derdáková – mrzí ju, ak v pláne investícii nie je uvedený rozpočet.  

Primátorka mesta – nie je problém nahliadať do materiálov je to  plné právo poslanca, ale  

vedúci o tom musí vedieť,  je to dodržiavanie štábnej kultúry. 

Poslankyňa Derdáková – Pokrok – neboli schválené sadové úpravy, cena jedného stromu je  

580,€,  280,-- € hĺbenie jám. Ľudia to kritizujú, finančné prostriedky sa dali využiť aj ináč, je 

potrebné opravovať chodníky. Ceny mali byť uvedené položkovite. 

Primátorka mesta – projekt bol spracovaný záhradným architektom Garajom.  

Poslankyňa Derdáková – žiadala vysvetlenie, kto povoľuje výrub drevín mimo lesa v našom 

meste za obdobie 2014-2017 a ako bola zabezpečená náhradná výsadba. V nadväznosti na 

predložené rozpočtové opatrenie č. 9 je zníženie príjmov z prenájmu nebytových priestorov vo 

výške 25 tis. €. Na rokovanie MsZ predložiť návrh dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou  

Termokomplex. Vníma  to tak, že nájom sa použije na zveľadenie majetku mesta.  

Primátorka mesta – všetky žiadosti o výrub stromov v meste sú predložené na zasadanie  

komisie MsZ  výstavby a ŽP, ktorá predloží stanovisko a následne  požiada o súhlas Okresný 

úrad odbor starostlivosti o ŽP Spišská Nová Ves. Po schválení sa realizuje výrub s podmienkou 

náhradnej výstavby aj s termínom. Postup tohto výrubu sa týka na pozemkov vo vlastníctve 

mesta. Na súkromných pozemkoch výrub povoľuje stavebný úrad. Výrub sa môže realizovať 

od októbra kalendárneho roku do 31. 3. nasledujúceho roka (mimo vegetácie). 

Poslankyňa Dzimková – nie je možné umiestniť kontajner na lúku za cintorínom, aby tam 

nevznikali tzv. čierne skládky? 

Primátorka mesta – nie je to možné, nevieme sa tam dostať, je zlý prístup. 2-3 krát ročne ich 

čistíme. Je to cca už  30 rokov sa tam vytvárajú čierne skládky. 
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5. Majetkové návrhy.        14.01 hod. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice. 

 

5.1 - kúpa pozemkov na Trangusovej ulici v Krompachoch. 

Poslanec Hojstrič – predložil stanovisko komisie MsZ výstavby a ŽP, ktorá odporúča predaj  

na základe znaleckého posudku. Pozemok nie je celý využitý, cena je vysoká, sú 3 druhy plôch. 

Poslankyňa Derdáková – cena je prehnaná, areál sa používa, hovorilo sa, že sa lesy presťahujú 

na Okruhlisko. 

Poslankyňa Mičeková  – aký má mesto zámer s týmito pozemkami? 

Primátorka mesta  – oslovená bola pánom  Štefankom,  27 rokov mesto pozemky využíva, on 

platí dane, je to v našom záujme, aby pozemky boli naše. Chce ich predať vcelku. Ak mesto 

nemá záujem, bude to riešiť realitnou kanceláriou, je ochotný  rokovať o cene. 

Poslankyňa Derdáková – je močaristé územie, navrhuje rokovať o cene. 

Primátorka mesta  – nemáme prístup k nehnuteľnosti a k rodinným domom, ak by sme chceli 

predať budovu, nemáme zabezpečený prístup. Budova je veľká, mestské lesy  potrebujú jednu 

miestnosť.  

Poslanec Hojstrič – sú 3druhy pozemkov, nekupovať pozemok, ktorý sa  nevyužije. Predložil 

poslanecký návrh, aby primátorka mesta rokovala s pánom Štefankom o cene na základe 

znaleckého posudku. 

Za predložený poslanecký návrh boli: Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, 

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

MsZ prijalo uznesenie č. 26/G.1 

 

5.2 – kúpa rodinného domu a pozemku na ul. SNP od Ing. Anny Novotnej, bytom Hlavná 

č. 1, Krompachy. 

Primátorka mesta  – pozemky sú pozemkového fondu, žiadosť bola podaná pani Novotnou 

už pred rokom. Ak by mesto žiadalo o odkúpenie, bolo by to v inom vzťahu a asi by už boli 

v majetku mesta. Je nárast detí z Družstevnej a Hornádskej ulice, deti sa vracajú z Anglicka, 

nebudeme mať ich kde umiestniť, kontajnerovú školu  nemáme kde postaviť. 

Poslanec Hojstrič  – komisia MsZ výstavby a ŽP  odporúča odkúpenie nehnuteľnosti zmluvou 

o budúcej zmluve. Problém je potrebné riešiť. Pravdepodobne  aj to nepostačí. Budú náklady 

za zbúranie, cena je prehnaná. 

Primátorka mesta – nemáme kde postaviť kontajnerovú školu, môžeme stavať 7 metrov od 

nehnuteľnosti. Dva slížiky pozemku sú mestské,  mesto môže jednať s pozemkovým fondom. 

Zmluva o budúcej  zmluve je už uzatvorená, platí do mája. 

Poslanec Hojstrič – kontajnerová škola by sa dala aj teraz postaviť,  

Poslankyňa Derdáková – v Richnave je tiež problém, deti pribúda, mesto by minulo len 

25 000 €? Mesto to nepoloží na lopatky, ak  mesto bude žiadať pozemkový fond, budeme mať 

väčšiu šancu získať pozemok. 

Poslanec Stana – rokovať o cene. 

Poslanec Puchala – pani Novotná bola trpezlivá, prikláňa sa ku kúpe. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Derdáková, Kozlová,  

 Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 2 – Mičeková, Hojstrič 

proti      : 0  
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V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Derdáková, Kozlová,  

 Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 2 – Mičeková, Hojstrič 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.3 – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – univerzálna 

vŕtačka – fréza MF 4 Vario. 

 

5.4 – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – hrotový 

sústruh D320x630. 

  

5.5 – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – ručné pákové 

tabuľové nožnice NTP 1000/2,5J. 

 

5.6 – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – pásová píla na 

kov S130 GH. 

 

5.7 – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – stĺpová 

vŕtačka B30BS Vario. 

  

5.8 – podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku – stolová 

vŕtačka OPTI B24H. 

 

Body 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 – po návrhu a súhlase poslancov boli schvaľované spolu. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 – viď pripojené pri zápisnici 

(schvaľuje). 

 

5.9 –  predaj nehnuteľnosti na Maurerovej ulici v Krompachoch Stanislavovi Barbušovi, 

Sadová 5, 053 42 Krompachy. 

 

Poslankyňa Derdáková – nebude hlasovať, nakoľko sa jedná o blízkeho príbuzného. 

Poslanec Barbuš– nebude hlasovať. 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič,  

 Kozlová, Mičeková, Puchala 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko, nehlasovali Derdáková a Barbuš. 

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

 

5.10 – predaj pozemku na ulici SNP v Krompachoch Eve Chovanovej, bytom Brezová 1, 

052 01 Spišská Nová Ves. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5.11 – súhlas s vydržaním majetku mesta pre Ľubomíra Bagina s manželkou, Sadová  

č. 12, 053 42 Krompachy. 

Poslankyňa Derdáková – je to vrchol nehoráznosti, je to nelegálna stavba, neplatí poplatky za 

ubytovanie, ďalšie. Je to na rozhodnutí mestského zastupiteľstva.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 0  
zdržal sa : 2 – Jendruch, Stana 

proti      : 9 - Dzimková, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Mičeková,  

Puchala, Barbuš  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (nesúhlasí). 

 

5.12 – zámer predaja pozemku na ul. J. Jesenského v Krompachoch. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 5 – Jendruch, Stana, Hojstrič, Mičeková, Kozlová  

zdržal sa : 0  

proti      : 6 – Derdáková, Barbuš, Puchala, Dzimková, Zahuranec, Šmidová,  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje zámer). 

 

5.13 – zámer predaja pozemku na Štúrovej ulici v Krompachoch. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby  ŽP  odporúča schváliť predaj  osobitným zreteľom. 

Pozemok je v dlhodobom užívaní. V budúcnosti, ak by sa predávalo, bol by obdobný prípad,  

vyrubiť nájom za 2 roky dozadu. 

Poslankyňa Derdáková  – žiadateľka je spoluvlastníčkou, ale chce ho odkúpiť do výlučného 

vlastníctva. Neobmedzí to spoluvlastníkov? 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 1 – Zahuranec   

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.10-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.10-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj). 

 

5.14 – Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Dobudovanie 

systému odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác v meste Krompachy“.  

Hlavná kontrolórka -  samozrejme je za likvidáciu odpadu,  ale 119 000 € nie je malá suma. 

Máme ich kryté v rozpočte? Ak nie, odkiaľ ich vezmeme? V návrhu na uznesenie táto suma nie 

je spomenutá. 

Poslankyňa Derdáková – udržateľnosť je  5 rokov, ako sa zabezpečí, aby odpad nepribudol. 

Sanovať skládku skôr zo svojho. 

Primátorka mesta – ak vypraceme  1/3 odpadu, pribúdal by odpad ďalej. Predpoklad je, že ak 

sa zlikviduje, vyplaníruje sa priestor a bude zelená lúka. Budeme sa uchádzať, alebo nie? 

Poslanec Jendruch  –  a čo fotopasca. Bolo niečo zistené? 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS - áno, už sa to rieši. 

Poslankyňa Dzimková – bude odpad zlikvidovaný len z povrchu, alebo  aj z pivníc? 

Primátorka mesta – časť suterénu asi áno. 

Poslankyňa Derdáková – zlikvidovať skládku musíme, časť prostriedkov prispeje 

splnomocnenec. 

Poslanec Puchala – bude pozemok zrekultivovaný? 

Primátorka mesta – mal by byť, ale nevieme čo bude s pivnicami. 

Poslankyňa Derdáková – pozemok bude nepoužiteľný, skládku  je potrebné kompletne 

odstrániť, aj keď to bude drahšie.  

Primátorka mesta  -  objekt je vhodný na parkovisko, športovisko, ale nie na  IBV. 

Poslankyňa Derdáková  – v rozpočte nájsť prostriedky a vrátiť sa k tomu.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/B.3– viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

5.15 - zrušenie Doplnku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Krompachy. 

Primátorka mesta – doplnok sa ruší z dôvodu, že sa pripravuje  smernica poplatkov. 

Hlavná kontrolórka – upozornila, že zásady sa schvaľujú 3/5 väčšinou. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zrušenie). 

 

6. Schválenie investora do HPP.       15.46 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie investora do HPP, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Poslanec Puchala – čím sa firma zaoberá? 

Primátorka mesta – vyrába oceľové konštrukcie na zvodidlá okolo diaľnic, kooperuje 

s firmou  Zinkoza a.s.. 

Poslankyňa Derdáková – ak sa schváli víťaz súťaže, mala by sa schváliť nájomná zmluva. 

Primátorka mesta – nájomná zmluva bude predložená na najbližšie zasadanie MsZ. 

Ing. Balážová – nájomnú zmluvu musí schváliť MsZ. 

Poslanec Hojstrič – koľko má zamestnancov v Levoči. 

Primátorka mesta – je to nemecký investor, nevie koľko má zamestnancov, ale asi 24. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Vyradenie majetku.        15.52 hod. 

 

Vladimír Puchala, predseda vyraďovacej komisie MsZ, predložil písomný návrh na vyradenie 

majetku mesta, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Komisia zasadla v roku 2016 trikrát, schválila 

vyradenie a odporúča MsZ ho schváliť. 

Poslankyňa Mičeková – materiál pekne spracovaný. Spravuje sa majetok štátu civilnej 

ochrany. Sú veci funkčné? 

Poslanec Barbuš  – robí sa inventarizácia, kontrolu vykonáva okresný úrad, veci  sú funkčné.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2016.    15.56 hod. 

 

Eva Derdáková, predsedníčka Ústrednej inventarizačnej komisie MsZ, predložila písomnú 

správu o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Spracované je prehľadne v súlade so súvahou, nedokončené investície sú zaradené. 

Poďakovanie za predložený materiál patrí Mg. Kleinovi. 

Primátorka mesta – v prvom rade poďakovanie patrí Ing. Čupajovej, ktorá  dala podklady 

Mgr. Kleinovi na spracovanie. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

9. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2016. 

           15.59 hod. 

Prednostka MsÚ, predložila písomnú súhrnnú správu o výsledku hospodárenia škôl 

a školských zariadení za rok 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 

2016.           16.00 hod. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2016, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Stručne 

ho uviedla. Odporúča záverečný účet mesta za rok 2016 schváliť bez výhrad. 

Poslankyňa Kozlová – kedy bude správa audítora. Koľko ostalo neuhradených faktúr 

z decembra 2016 a aká je to  finančná čiastka, ktorá prešla do januára 2017. 

Hlavná kontrolórka  – je to pri inventarizácii. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš.  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

11. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2016.    16.06 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila v  písomnej forme Záverečný účet mesta Krompachy za rok 

2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – vyslovila poďakovanie za priaznivé výsledky roku 2016. 

Rozpočtové hospodárenie  hovorí o príjmoch a výdavkoch, štruktúra hovorí o niečom inom. 

Nikde nenašla sumu voči SEZ-u  nájomné vo výške cca 76 000,-- €. Aký je postoj audítorky. 

Výsledky sú skresľujúce. 

Poslanec Hojstrič  – v podstate súhlasí s tým, čo hovorí poslankyňa  Derdáková. Chýba správa 

audítora. Schváliť záverečný účet  až po predloženej správe audítora. 

Primátorka mesta – aké nájomné pre SEZ, viete prečo sa súdime? Zmluva je platná, nikto 

zmluvu nezrušil. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 5 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 2 – Šmidová, Zahuranec 

proti      : 5  - Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Derdáková, Stana 

Návrh schválenie záverečného účtu bez výhrad neprešiel. 

Primátorka mesta  – prebytok hospodárenia je zlý? 

Hlavná kontrolórka – ak záverečný účet - schválenie bez výhrad neprešiel, podľa zákona ide 

po b)  a to schválenie s výhradou. Je potrebné, aby poslanci definovali výhradu. Záverečný účet 

hodnotí hospodárenie za rok 2016.  

Poslankyňa Derdáková – má právo hlasovať ako uzná. 

Ing. Balážová – stotožňuje sa s hlavnou kontrolórkou. Posudzuje sa s výhradami alebo bez 

výhrad, ak  s výhradou, tak akou. 

Primátorka mesta – komisia MsZ finančná a majetková  mala predložiť výhrady, pričom 

komisia odporúčala schváliť záverečný účet bez výhrad a konštatovala, že materiál je veľmi 

dobre spracovaný. 

Hlavná kontrolórka – citovala zákon ust. § 16 ods. 10) a ods. 11) zákona 583/2004 Z z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Ak 

sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho 

územného celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Je potrebné definovať 

výhradu a prijať opatrenia. 

Primátorka mesta  – vedia poslanci MsZ o čom sa vedie súdny spor? 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, 

   Mičeková  

zdržal sa : 4 – Jendruch, Barbuš, Dzimková, Puchala 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje s výhradou). 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, 

   Mičeková  

zdržal sa : 4 – Jendruch, Barbuš, Dzimková, Puchala 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/G.2– viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

Poslanec Puchala – až po rozhodnutí súdu je možné zaúčtovať nájomné SEZ-u  do účtovníctva. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prebytok 

hospodárenia). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje použitie prebytku). 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje rozdelenie). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.18 – a,b – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úrok). 

 

12. Rezervný fond.         16.44 hod. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh použitia rezervného fondu, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Hlavná kontrolórka – rozdelenie rezervného fondu  na niektoré jednotlivé akcie sa jej zdá 

vysoké, napr. realizácia rekonštrukcie na chodníky na Maurerovej 30 000 €, strecha na dome 

kultúry 70 000,-- €, plus rozpočtové opatrenie 90 000 €, parkovisko  na Poštovej 10 000 €, 

projektové dokumentácie 20 000 € - čo je v tom. Opraví sa celá strecha na DK a bude v dobrom 

stave, aby nezatekalo? 

Primátorka mesta – strecha na dome kultúry je to havarijný stav, konštrukcia je vo veľmi zlom 

stave. Nech odpovie poslanec Hojstrič.   

Poslankyňa Derdáková – ak je havarijná situácia, musí sa urobiť. 

Primátorka mesta – musí byť aj rozpočtové opatrenie, bolo z rokovania stiahnuté. O dome 

kultúry informovala minulý rok, nevie sa aký je stav nad celou budovou, prebieha verejné 

obstarávanie, projektová dokumentácia je u Ing. Čupajovej. 

Z dôvodu stiahnutia z rokovania bod rozpočtové opatrenia, sťahuje z rokovania aj tento 

materiál. 

 

13. Návrh rozpočtových opatrení. Stiahnuté z rokovania. 

 

14. Informácia o opravách miestnych komunikácií na rok 2017.  16.54 hod.

   

 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb, 

predložil písomnú informáciu o opravách miestnych komunikácií na rok 2017, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice. 

Primátorka mesta  – rozpočet spracovaný Ing. Ondášom je orientačný, je to návrh, dodávatelia 

môžu spracovať iný rozpočet. 

Poslankyňa Derdáková – suma 56 000,-- € na vysprávky by sa mala schváliť 

Primátorka mesta – návrh je na opravu na komunikácií, môžu sa urobiť 3 ulice, ale aj 10. 

Dáme do súťaže finančnú čiastku 56 000,-- € môžu byť aj iné sumy. Musíme sa zmestiť  do 

rozpočtu. Na výtlky je 15 000,-- €.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  
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   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

15. Doplnenie Plánu investícií na rok 2017.      17.03 hod. 

 

Primátorka mesta predložila  písomný návrh doplnenia Plánu investícií na rok 2017,  ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby a ŽP, predložila do plánu investícií  parkovacie 

miesta pri MŠ Hlavná, doplniť položkovite rozpočty o ceny. 

Primátorka mesta – nie je možné predložiť položkovitý rozpočet, spracovávajú sa projektové 

dokumentácie. Predložia sa, ak budú spracované. 

Poslanec Hojstrič - predložil návrh vypustiť z prípravy projektovej dokumentácii 

a inžinierskej činnosti bod 6.  

Poslankyňa Derdáková  – riešiť akútne veci. 

Primátorka mesta – musí byť spracovaná projektová dokumentácia  ak sa uchádzame 

o dotácie. Nebolo to predložené na komisiách MsZ? 

Poslankyňa Kozlová – bolo to prerokované na komisii MsZ finančnej a majetkovej. 

Ing. Anna Čupajová, stavebný úrad,  40 000,-- € je na projekčné práce, nie sú  zazmluvnené 

3 projektové  dokumentácie, nevie či sa zmestíme do schváleného rozpočtu. 

Poslanec Barbuš – schválených je  43 000,-- € na projektovú dokumentáciu, urobí sa len toľko, 

na čo to máme. 

Prednostka MsÚ  – je to plán investícií, splní sa alebo nie. 

Hlavná kontrolórka – v rozpočte na rok 2017 na projektové dokumentácie je schválená suma 

40 000 €. Doteraz je vyčerpaných cca 12 000 €, čiže ostáva cca 28 000 €. Tieto prostriedky 

nebudú postačovať na uvedené projektové dokumentácie, preto bolo navrhnuté rozpočtové 

opatrenie vo výške plus 20 000 €, t.j. 40 plus 20 tis €, bod návrh rozpočtových opatrení bol 

stiahnutý.   

Primátorka mesta – podpisujú sa finančné kontroly, nepodpíše sa, ak nie sú finančné 

prostriedky. Je to plán, toto chceme, alebo nechceme urobiť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 1 - Hojstrič  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 1 - Hojstrič  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Primátorka mesta – stavby z našich prostriedkov, urobíme, ak nebudú schválené dotácie, 

nepôjdeme do toho. 

 

16. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017.     17.28 hod. 
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Primátorka mesta predložila  písomný návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 

2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta  – tlmočila prosbu Ing. Biľa prispieť na futbal,  je  v zlej situácii, prišli 

o hlavného sponzora. Dychová hudba nepredložila žiadosť, nemajú IČO, je podpísaná zmluva 

na akcie mesta a čerpať sa bude z položky kultúry. JDS, Únia žien a MO zväzu protifašistických  

bojovníkov majú ústredie v Bratislave obávajú sa, že dotáciu nedostanú, navrhuje riešiť tak, 

ako v minulom roku.  

Poslanec Jendruch - bol doručený poslanecký návrh na základe dohody poslancov MsZ. 80% 

dotácie pre žiadateľov nie je dobrý systém, u niektorých boli zvýšené náklady o niekoľko 100 

%, dátum podania žiadosti je zlý, prepracovať dátum. Predložil poslanecký návrh dotácií. 

Poslanec Hojstrič  – výška na futbal sa zdá horibilná, ale na  činnosť po zaplatení energií ostane  

7 000,-- €,   v Spišských Vlachoch po 100 rokoch skončil futbal. Robia sa memoriály, je za to, 

aby sa dalo všetkým. Ale dodržiava sa VZN? V iných  mestách  mesta platia všetky náklady 

športovým klubom. Nebude hlasovať za predložené dotácie. 

Poslankyňa Derdáková - návrh VZN, lehotu na podávanie schvaľovali poslanci MsZ. Nie je  

problém dať pozmeňujúci návrh podmienok. Komisie sa nevyjadrili, prispieť na verejno-

prospešný účel. Finančné  prostriedky poskytnúť až po schválení dotácie. 

Ing. Balážová – v zmluve môže byť zakotvené, že je ich možné poskytnúť počas roka. 

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálny, zdravotná, bytová a rómskej komunity  sa 

dotáciami zaoberala a súhlasí s ich schválením. 

Poslankyňa Mičeková – komisia MsZ kultúry a mládeže sa s návrhom tiež  zaoberala. 

Poslanec Jendruch  – 10.4.2017 bol predsedom komisií MsZ návrh doručený. 

Poslanec Ontko – komisia MsZ verejného poriadku a podnikateľská o dotáciách  nerokovala. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby a ŽP o návrhu  rokovala, ale nechali to na voľbe 

poslancov MsZ. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh boli: 

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

zdržal sa : 2 – Hojstrič, Puchala 

proti      : 1 – Derdáková 

nehlasoval: 1- Barbuš 

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

 

17. Akčný plán PHSR mesta Krompachy na roky 2017-2018.    17.49 hod. 

 

Primátorka mesta predložila  v písomnej forme Akčný plán PHSR mesta Krompachy na rok 

2017-2018, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

v miestnosti nebol Stana. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

18. Informácia o výsledku kontroly.      17.50 hod. 

 

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

kontroly, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
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Poslankyňa Kozlová – je jej ľúto, že o rozhodovaní opätovne bolo vynechané MsZ, čo sa týka 

fondu rozvoja bývania. Súhlasí s vypracovaním VZN. Grand nemocnice, čo bolo platené. 

Hlavná kontrolórka  – nemocnici boli dané finančné  prostriedky na rekonštrukciu. Nebolo 

preukázané, že to išlo z rezervného fondu.  

Poslankyňa Derdáková – prídel do sociálneho fondu nie je v súlade s kolektívnou zmluvou, 

ktorú citovala. Zásady hospodárenia je to v poriadku, ale sú to rozdielne záležitosti. V čom je 

porušenie? 

Hlavná kontrolórka – v každom dokumente sú rozdiely, dať do súladu v zmysle platnej 

legislatívy. Pre matriku a opatrovateľky malo byť 1% a tvorilo sa 3%. Malo by byť 

vyjednávanie zamestnávateľa s odborárskou organizáciou.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

v miestnosti neboli Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Doplnok č. 19 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch – 

Informácia.           18.20 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný Doplnok č. 19 k Organizačnému poriadku MsÚ 

v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – sú zdroje v rozpočte? 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí -  2 opatrovateľky 

sú zamestnané  cez úrad práce. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0   

proti      : 0  

v miestnosti neboli Ontko, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.7– viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

20. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní. Stiahnuté 

z rokovania. 

 

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

ZUŠ. Stiahnuté z rokovania. 

 

22. Správa komisie MsZ na ochranu verejného záujmu.    18.21 hod. 

 

Igor Jendruch, predseda komisie na ochranu verejného záujmu, predložil ústnu informáciu 

komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá rokovala dnes a konštatovala, že odovzdaných 

bolo 13 majetkových priznaní, 12 poslancov MsZ a primátorky mesta. Písomná správa bude 

predložená na najbližšie zasadanie MsZ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  
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zdržal sa : 0  

proti      : 0  

v miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

23. Stanovisko k mimosúdnemu vyrovnaniu – SEZ a.s. Krompachy.  18.23 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomné stanovisko k mimosúdnemu vyrovnaniu – SEZ a.s. 

Krompachy, ktoré  je prílohou tejto zápisnice. V decembri 2016 bol materiál stiahnutý. Vo 

februári 2017 mal prísť právny zástupca, ale materiál bol z rokovania opätovne stiahnutý, tak 

mu to bolo oznámené. 

Poslanec Hojstrič  – chýba mu vyjadrenie audítora. Žiada, aby v júni bolo predložené. 

Primátorka mesta  – je vyjadrenie právnickej kancelárie a hlavnej kontrolórky. 

Poslankyňa Kozlová – nie sú, je novšie právne vyjadrenia? Predložiť aktuálne stanoviská. 

Prečo neboli vystavené fa spoločnosti SEZ, kedy bola spoločnosť informovaná o výške 

záväzku. 

Primátorka mesta – požiadala právnikov o stanovisko,  nie je nič nové. Pojednávanie bolo 

odložené na základe žalobcu, právny stav je taký, ako je. Súdny spor je o zmluve o spolupráci, 

žalobca napadol zmluvu. Zmluvu o spolupráci schvaľovalo MsZ. Pohľadávky boli predložené 

právnemu zástupcovi, žalobca ich má ich dispozícii. Zmluva je platná od r. 2009, zmluvu môže 

zrušiť súd.  

Poslankyňa Kozlová - predložila  poslanecký návrh schvaľuje – neschvaľuje uznesenie, 

ktorým Mestské zastupiteľstvo poveruje primátorku mesta Krompachy doriešiť spor so 

spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. na sumu 78 359,64 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 

4,625 % v súlade s platnou legislatívou SR a pripúšťame aj možnosť mimosúdnej dohody 

podľa vlastného uváženia pani primátorky Ing. Ivety Rušinovej v prospech mesta Krompachy 

do 31. 8. 2017.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh: 

za      : 5 -  Ontko, Zahuranec, Derdáková, Hojstrič, Kozlová  

zdržal sa : 6 – Jendruch, Dzimková, Šmidová, Puchala, Barbuš, Mičeková 

proti      : 0  

Návrh neprešiel. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/F.3 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 0   
zdržal sa : 4 – Šmidová, Puchala, Jendruch, Barbuš 

proti      : 8 – Dzimková, Mičeková, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Stana, Ontko, Zahuranec 

Návrh neprešiel. Neschvaľuje pôvodný návrh. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/F.4 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

24. Návrh na schválenie členov DR spoločnosti BHMK s.r.o.    18.41 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh na schválenie členov DR spoločnosti BHMK 

s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 1 - Zahuranec  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje menovať). 

 

25. Návrh na schválenie členov  správnej rady, správcu a revízora DNMK.  18.45 hod. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh na schválenie členov správnej rady, správcu 

a revízora DNMK, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Barbuš – správna rada volí revízora a správcu DNMK. 

Poslankyňa Dzimková - nebolo by dobré zrušiť DNMK. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 1 - Zahuranec  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

26.Štatút Krompašského spravodajcu.       18.49 hod. 

 

Marta Mičeková, členka redakčnej rady - predložila písomný návrh Štatútu Krompašského 

spravodajcu, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Oboznámila prítomných s niektorými úpravami. 

Vykonali sa niektoré úpravy na základe predložených návrhov. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh v § 13 slovo  poplatky nahradiť slovom 

príjem. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. Návrh 

prešiel. 

Primátorka mesta – sú v rozpočte schválené prostriedky na činnosť redakčnej rady podľa 

doteraz platného štatútu. 

Poslankyňa Mičeková – je potrebné uzatvoriť dohodu pre redaktora Krompašského 

spravodajcu. 

Poslanec Barbuš - predložil poslanecký návrh:  
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1. V § 2 ods. 4 nahradiť textom „Mesačník navonok právne zastupuje jeho vydavateľ, ktorým 

je štatutár mesta t. j. primátor mesta“. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. Návrh 

prešiel. 

2. V § 3 v ods. 4 slová „webovej stránky“ nahradiť slovami „webovom sídle“. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. Návrh 

prešiel. 

3. V § 4 ods. 4 za slová „prezidenta SR“ doplniť text „volieb do európskeho parlamentu,“.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. Návrh 

prešiel. 

4. § 5 ods. 2 doplniť text  „Následne budú použité  na financovanie tlače Krompašského 

spravodajcu.“  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. Návrh 

prešiel. 

5. V § 6 doplniť ods. 4 o bod d) ktorý znie „ukončením štvorročného funkčného obdobia“. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Derdáková, Zahuranec, Puchala, Barbuš proti: Stana, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, hlasovania 

sa zdržala Šmidová. Návrh prešiel. 

6. V § 7 ods. 2 vypustiť. (Kto sú nečlenovia redakčnej rady?).  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, 

Derdáková, Puchala, Barbuš, Zahuranec, Ontko, proti Stana, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, 

hlasovania sa zdržala Šmidová. Návrh prešiel. 

7. V § 7 ods. 6 vypustiť (existuje ešte iný štatút?). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, 

Barbuš, Derdáková, Puchala, Zahuranec. Hlasovania sa zdržali: Ontko, Šmidová, Stana, 

Hojstrič, Kozlová, Mičeková. Návrh neprešiel. 

8. V § 7 ods. 10 označiť písmenami (Jednoduchšieho odvolávania na príslušný text). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. Návrh 

prešiel. 

9. V § 7 ods. 16 vypustiť text „prednostu mestského úradu a podľa potreby odborných 

pracovníkov oddelení mestského úradu a nahradiť novou vetou ktorej text znie  „Redakčná rada 

môže s predchádzajúcim súhlasom primátora resp. v čase jeho neprítomnosti so súhlasom 

zástupcu primátora mesta, prizvať na svoje rokovanie prednostu MsÚ a podľa potreby 

odborných pracovníkov oddelení MsÚ. (Bez súhlasu sa jedná o porušenie pracovného poriadku 

zamestnancov).  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Barbuš, Šmidová, Stana, 

Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Puchala, Derdáková, Mičeková, Ontoko, hlasovania sa 

zdržali: Hojstrič, Kozlová. Návrh prešiel. 

10. V § 11 vypustiť ods. 1 a 2. (Tieto odmeny nebude možné realizovať z dôvodu, že v rozpočte 

na rok 2017 neboli finančné prostriedky rozpočtované. Nutné prijať rozpočtové opatrenie.) 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Barbuš,  proti: Šmidová, 

Stana, Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Puchala, Derdáková, Mičeková, Ontko, Hojstrič, 

Kozlová. Návrh neprešiel. 

11. V § 11 ods. 3 text „primátor a poslanec“ nahradiť textom „primátor alebo poslanec“. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Barbuš, Šmidová, Stana, 

Kozlová, Mičeková, Zahuranec, Dzimková, Jendruch, Ontko, Derdáková, Puchala. Nehlasoval 

Hojstrič. Návrh prešiel. 

12. § 12 ods. 2 vypustiť. (Je to duplicitne, pretože to uvádza už preambula).  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, 

Derdáková, Puchala, Barbuš, Zahuranec, Ontko, proti Stana, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, 

hlasovania sa zdržala Šmidová. Návrh prešiel. 

 

13. V § 13. ods. 1 slovo „firemná“ nahradiť textom „právnickej alebo fyzickej osoby 

podnikateľa“. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za poslanecký návrh za boli:  Jendruch, Dzimková, 

Derdáková, Puchala, Barbuš, Zahuranec, Ontko, proti Stana, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, 

hlasovania sa zdržala Šmidová. Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

       Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší štatút). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, Derdáková,  

       Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.24 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje štatút). 

 

27. Schválenie zahraničných ciest primátorke mesta Krompachy.   19.13 hod. 

 

Zástupca primátorky mesta - predložil písomný návrh na schválenie zahraničných ciest 

primátorke mesta, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.25 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

28. Rôzne.           19.18 hod. 

 

a) Ocenenie mažoretiek 

Poslankyňa Mičeková - predložila písomný návrh na udelenie ceny predsedu Košického 

samosprávneho kraja na ocenenie pre Mažoretkový  klub  CHEEKY GIRLS Krompachy za 

vzornú reprezentáciu mesta Krompachy i Košického samosprávneho kraja v mažoretkinom 

športe, reprezentácia doma i v zahraničí. 

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

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/E.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

b) Zmena Poriadku odmeňovania v územnej samospráve Mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh na zmenu Poriadku odmeňovania v územnej 

samospráve Mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – čo ostalo v pôvodnom Poriadku odmeňovania? 

Primátorka mesta – v poriadku ostanú len zapisovateľky a členovia komisií. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš  

zdržal sa : 0  

proti      : 0  
V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 26/C.27 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

29. Diskusia.           19.24 hod. 

 

Poslankyňa Mičeková – vyslovila poďakovanie poslancom MsZ a všetkým, ktorí sa zúčastnili 

na  čistení okolia mesta. Pracovníci zamestnaní na verejno-prospešné práce neurobia nič. Je to 

chyba, že štát dáva peniaze na túto činnosť. Pracujú len vtedy, keď sa na nich dohliada. 

Neporiadok na lúke za cintorínom bol už niekoľko rokov. 

Poslankyňa Kozlová – upozornila, že na areáli Hlavná – Maurerova ul. sa zdržiavajú skupinky, 

venčia sa psi a často sa tam zdržiavajú motorové vozidlá.  

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP - má informácie o týchto činnostiach. 

Poslanec Jendruch – požiadal o zasypanie 3 dier na verejnom priestranstve pred Agrom           

na Hlavnej ulici. 

Poslankyňa Derdáková – odporúčala aktualizovať zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta. 

Poslanec Barbuš – na halni si občania zriadili motokrosový areál. 

Náčelník MsP – monitoruje sa objekt, je to už stará záležitosť. 

Primátorka mesta – poďakovala sa  za jarné upratovanie, ale je jej ľúto, že sa nepoďakovalo 

deťom zo škôl za upratovanie našich lesov, ktoré sa koná už niekoľko rokov. Nesúhlasí s tým, 

že zamestnanci na malé obecné služby nerobia. Návštevníci nášho mesta hovoria, že máme 

čisté mesto, ak by neupratovali, mesto by nebolo tak čisté. Robí sa poobede, soboty a nedele, 

nie je tá práca taká, aká by mala byť, to je pravda. Veľký problém je s komunálnym odpadom, 

narastá,  za separovaný odpad sa neplatí. Poprosila v záujme hospodárenia nášho mesta, aby sa  

separovalo. Bude sa zberať aj biologicky rozložiteľný odpad, budú rozmiestnené kontajnery, 

zatiaľ len na troch uliciach.  
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30. Záver.          19.40 hod. 

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 26. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

 

V Krompachoch  26. apríla 2017 

 

 

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 

    Igor JENDRUCH,  poslanec MsZ 
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