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ZÁPISNICA 
z 32. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

27. septembra 2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a v spolupráci so zástupcom primátorky viedla 

rokovanie 32.  zasadanie mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ,  zástupcov 

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

uznášania schopné. Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, ospravedlnil sa 

poslanec Marián HOJSTRIČ, v miestnosti nebol poslanec Ľuboš ONTKO. 

Primátorka mesta predložila  návrh programu dnešného rokovania. Za predložený návrh 

programu boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Schválenie finančnej spoluúčasti NFP projektu: „Zabudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry v meste Krompachy“. 

6. Zmena uznesenia č. 28/B.15 zo dňa 28. júna 2017 – kúpa pozemku Banská ulica. 

7. Dohoda so spol. Leader Light s.r.o. o vyprataní predmetu nájmu.  

8. Modernizácia Domu kultúry v Krompachoch – informácia. 

9. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Mestské lesy 

Krompachy s.r.o..  

10. Diskusia. 

11. Záver. 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 13.09 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslankyne MsZ  Oľgu DZIMKOVÚ a Evu DERDÁKOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Stanislav 

BARBUŠ, členovia Vladimír PUCHALA a Ján ZAHURANEC.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Puchala, Zahuranec,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 32/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Neboli žiadne interpelácie od poslancov MsZ. 

 

5. Schválenie finančnej spoluúčasti NFP projektu: „Zabudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry v meste Krompachy“. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie finančnej spoluúčasti NFP 

projektu: „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy“, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. Dňa 25. septembra zasadali komisie MsZ finančná a majetková a komisia 

výstavby a ŽP. Členovia komisií sa s materiálom oboznámili. Ide o  výzvu z eurofondov. 

V prvom  kole bola predložená žiadosť na úpravu priestranstiev na  Hlavnej stred, kde mali byť 

parkoviská odstavné plochy, miesto na kontajnery. Po konzultácii s KSK sme sa dozvedeli, že 

s týmto projektom  nepochodíme, preto budeme žiadať dotáciu  na úpravu športového areálu 

na Maurerovej ulici. Asfalt sa vybúra, nahradí sa gumeným povrchom, bude posedenie, altánok 

pre deti, preliezky, ihriská a protihluková zelená stena. Žiadosť musí byť podaná do konca 

týždňa. Projekt bol doručený v pondelok, náklady sú  360 000,-- €. Nevieme v akej výške bude 

schválená, minimálna spoluúčasť je 5 %. 

Poslankyňa Derdáková – komisie MsZ sa projektom podrobne  zaoberali,  hodnotili ho 

pozitívne a súhlasia. V prípade, že nebudeme úspešní, zaradiť ho do investičného plánu na rok 

2018. 

Poslankyňa Šmidová – je to efektívne pre deti, ale aj ako oddychová zóna pre dospelých. 

Poslankyňa Kozlová  – potešilo ju to a drží palce. 

Poslankyňa Mičeková  – na rokovaní komisií by sa bola rada zúčastnila, odoslala projekt 

členom komisie MsZ kultúry a mládeže na posúdenie a s návrhom  súhlasili. Súhlasí aj 

s návrhom poslankyne Derdákovej.  

Poslanec Stana – nie je čo dodať, všetko bolo povedané. 

Poslanec Puchala – zaradiť do plánu investícií na rok 2018 ťažko povedať, keďže v meste sú 

dôležitejšie veci, bol by pri tomto návrhu zdržanlivý. 

Poslankyňa Derdáková – zobrali sme úver na cesty, rekonštruuje sa dom kultúry,  aby po 4 

rokoch bolo niečo vidieť, čo sa urobilo. Je na vôli poslancov ako sa vyjadria. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, dnes bol zaslaný 

rozpočet projektu, spoluúčasť je vo výške 18 355,30 €. 

Primátorka mesta  – doplniť minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Puchala, Zahuranec,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 32/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6. Zmena uznesenia č. 28/B.15 zo dňa 28. júna 2017 – kúpa pozemku Banská ulica. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila písomný návrh na zmenu uznesenia č. 28/B.15 

z 28. 6. 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Puchala, Zahuranec,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Jendruch.  
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 32/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Dohoda o vyprataní predmetu nájmu so spol. Leader Light s.r.o. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomnú dohodu o vyprataní predmetu  nájmu so spoločnosťou 

Leader Light s.r.o., ktorá je prílohou tejto zápisnice. Spoločnosť požaduje do dohody doplniť 

bod 5.4 - od mesta vrátiť finančné prostriedky použité do sadovej úpravy vo výške 50%, keďže 

to ostane v majetku mesta. 

Poslankyňa Derdáková  – bod 5.4 – sadovnícke úpravy – priestor bol odovzdaný ako mal byť, 

nájomca urobil to,  že si skrášlil prostredie. Sú dlhodobé problémy s nájmom, neplní podmienky 

zmluvy, nevidí dôvod na úhradu, na neskoré nájomné vystaviť sankčný úrok. 

Poslanec Zahuranec  – poslankyňa Derdáková  povedala v podstate všetko. Výsadba sa dá 

urobiť aj za menej. 

Poslanec Ontko – súhlasí s poslankyňou Derdákovou, mal oboznámiť aj mesto, keď robil 

úpravy, malo byť výberové konanie. Sú tam podlžnosti, dlh by sa mal vyplatiť. 

Primátorka mesta  – podstatou je, že sú uzatvorené 2 zmluvy, uhradené bolo nájomné na 3 

priestory. Ukončil sa nájom na výrobnú halu,  bolo vyrubené nájomné rok dopredu, pohľadávky 

nie sú zo zmluvy na  3 priestory. Vypratať sa má  do konca 30.11.2017 na základe dohody. 

Konateľ spoločnosti žiadal doplniť bod 5.4 náklady so sadovými prácami. Mestské 

zastupiteľstvo  odsúhlasí  dohodu ako je predložená, alebo sa bod 5.4 vypustí, alebo s dohodou 

nesúhlasí a  mesto bude musieť podať žalobu na vypratanie miestností. Spoločnosť má voči 

mestu záväzok vo výške 18 000,-- €  musí zaplatiť a vrátia sa späť. Výrobná hala sa nevyužíva. 

Dajme bod 5.4 vonku a bavme sa o dohode, je to jednoduchšie. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, upozornila na zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

§ 7, ktorý hovorí, že mestá a obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja 

obce a jej občanov, sú povinné ho zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, používať všetky právne 

prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv, t.j. domáhania sa 

aj úroku z omeškania. Ak robil sadové úpravy, o súhlas mal požiadať mesto. Musíme dostať to, 

čo nám náleží, vrátane sankčného úroku. 

Poslankyňa Derdáková  – bod 5.3 – dokedy má byť uhradené.  

Ing. Balážová  – sankčný úrok do 15.8.2017, nebola vystavená faktúra, termín splatnosti je do 

15.12.2017. 

Poslankyňa Derdáková – predložila  poslanecký návrh z dohody  vypustiť bod 5.3 a 5.4. 

Za predložený návrh boli: Derdáková, Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, 

Stana, Kozlová, Mičeková. 

Hlasovania sa zdržali Puchala a Barbuš. Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Zahuranec,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko. 

zdržal sa : 1 - Puchala 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 32/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Poslankyňa Derdáková – čo v prípade, ak dohoda nebude podpísaná.  

Primátorka mesta – bude daná žaloba. 
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8. Modernizácia Domu kultúry v Krompachoch – informácia. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o modernizácii Domu kultúry 

v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Urobilo sa obloženie stien, nové 

sadrokartónové bočné steny a stropy, pohľadová plocha bola upravená. Stena  vzadu bola do 

oblúka, preto sa urobil  sadrokartónový akustický obklad, stropy sú sadrokartóne, podlaha 

v hľadisku bola v dezolátnom stave, dal sa betón a kobercová tkanina, bočné svetlá. Na javisku 

sa rozširuje  ozvučenie, mení sa 5 dverí  za protipožiarne, opravuje sa šatňa, mení sa vodovod, 

kanalizácia, kúrenie. Zvonku sú  múry  namoknuté do 2 m, dali sa drenážne rúrky, štrk, fólia,  

priestranstvo je zrovnané, musí sa odvodniť svah. Rozpočet je cca 90 000 €. Poďakovala sa za 

schválenie  finančných prostriedkov na rekonštrukciu domu kultúry. 

Poslankyňa Derdáková – na spoločnom stretnutí komisií MsZ Ing. Haľková podrobne 

oboznámila so stavom rekonštrukcie. Je to dobré, že divadelná sála bude dôstojná.  Nájsť zdroje 

na opravu fasády. Zastáva názor preferovať miestnych dodávateľov. 

Poslankyňa Mičeková – členka komisie MsZ kultúry a mládeže, pani Cukerová informovala 

o začiatkoch existencie klubu. Všetka ťarcha prešla na mesto. Na opravu, či rekonštrukciu 

klubu išlo v minulosti veľmi málo prostriedkov, takmer nič. Urobilo sa dobre, mesto potrebuje 

dôstojný stánok. 

Poslanec Stana – rekonštrukciu hodnotí  pozitívne. Neuvažuje sa s kinom, s premietaním  

filmov? 

Primátorka mesta – mesto za dom kultúry zaplatilo 6 mil. Sk, pričom sa už o dosť investovalo. 

Opravili sa svetlíky, všetky strechy tiekli, vymenila sa krytina, neboli bleskozvody, vymenené 

sú všetky okná. Zakúpené bolo  nové plátno na premietanie a lampa. Nemôže sa využívať, filmy 

nie sú. Nový premietací prístroj sa neoplatí zakúpiť, nebol záujem o filmy v kine. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Zahuranec, Puchala,             

   Stana, Barbuš, Šmidová, Jendruch, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 32/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

9. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Mestské lesy  

Krompachy s.r.o.  

Primátorka mesta predložila písomný Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

so spoločnosťou Mestské lesy Krompachy s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Kozlová – náklady na budovu sú vysoké. Pre mesto je to nevýhodné. 

Primátorka mesta  – pozemky nevlastníme, je na dobrej vôli pána Štefánka, že máme prístup 

k našej nehnuteľnosti.  Ak budovu nikto nekúpi, budeme musieť riešiť pozemky. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Jendruch.  

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 32/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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10. Diskusia 

 

Poslankyňa Derdáková vyslovila poďakovanie za zorganizovanie XXVI. ročníka 

Krompašského jarmoku. Hodnotenie bolo pozitívne. Na retro bola nostalgická spomienka, 

počas tohto obdobia boli  sociálne istoty. Záver krompašského jarmoku - pozvanie na faru bolo  

odignorované. V kostole sa uskutočnil koncert Košickej filharmónii a odpustová omša, na 

ktorých sa niektorí poslanci nezúčastnili. 

Poslankyňa Mičeková – Na rozdiel od kolegyne (Derdákovej) má iný názor. Jarmoky boli do 

r. 1989 zakázané, myšlienka oživiť ich prišla až po r. 89, u nás ju oživil vtedajší primátor pán 

Fajgel. Názov retro jarmok nepovažuje za správny, za retro považuje retro nábytok, retro hudbu, 

či retro štýl obliekania, propagácia ideológie (iskry, pionieri) podľa nej nie je retro. 

Zároveň by ju omnoho viac potešilo, ak by tohoroční hostia na pódiu boli pozvaní minulého 

roku, keď sa oslavovalo 25. výročie jarmoku, nie teraz, keď je pred voľbami do VÚC. Vie, že 

s prípravou jarmoku je veľa práce, preto ďakuje všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali. 

Chce sa poďakovať aj za pomoc všetkým, ktorí sa podieľali na príprave i realizácii „Športového 

dňa“ na multifunkčnom ihrisku pod Okruhliskom, pani primátorke i mestu, ako aj všetkým 

sponzorom, bez ktorých by túto akciu nebolo možné s úspechom zrealizovať. 

Poďakovanie patrí primátorke mesta, sponzorom  a všetkým pri organizovaní športového dňa. 

Poslanec Stana – ako dopadla výzva na cyklotrasu. 

Primátorka mesta – poďakovala sa  za účasť na Krompašskom jarmoku, aj za organizáciu 

športového dňa. Nestotožnili sa všetci s retrom, ale bola to skôr recesia. Rozvoj mesta bol po 

II. svetovej vojne. Záujem bol ľudí zabaviť. Hostia sú pozývaní každoročne od prezidenta, 

bývalých primátorov atď.. Významní hostia sú pozvaní na tribúnu, aby pozdravili. Počasie 

nevyšlo. Poďakovanie patrí MsP a štátnej polícii za  vzájomnú spoluprácu. 

Poslankyňa Derdáková – ohlasy na Krompašský jarmok boli pozitívne. Veľmi dobré riešenie 

bolo, že Košická  filharmónia vystúpila v kostole. 

Primátorka mesta – na cyklotrasu bola zaslaná opätovná žiadosť, ktorá bola doplnená  

o  nájomné zmluvy.  

 

 

11. Záver.  

 

Primátorka mesta sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 32. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

V Krompachoch  27. septembra 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 

    Eva   DERDÁKOVÁ,  poslankyňa MsZ  


