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Z Á P I S N I C A 
 

zo 4.  zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny. 

 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila 4. rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Predložila návrh, aby bolo možné priebeh rokovania nahrávať 

na diktafón, s ktorým všetci poslanci súhlasili. Privítala poslancov MsZ, zástupcov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií, zamestnancov mesta.  Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo  9 poslancov MsZ, v miestnosti 

neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ospravedlnená bola Ing. Perháčová.  

 Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle pozvánky.  

 Ing. Lívia Kozlová, poslankyňa MsZ, navrhla doplniť do bodu rôzne bod - Zvýšenie 

kapacitných možností predškolských zariadení v meste Krompachy. 

 Igor Jedruch, poslanec MsZ, predložil návrh do bodu rôzne bod - Informácia komisie 

na ochranu verejného záujmu. 

Za poslanecký návrh Ing. Kozlovej boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

Za  poslanecký návrh Jendrucha  boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

Za takto upravený program boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 Primátorka mesta poverila Stanislava BARBUŠA, zástupcu primátorky mesta, aby 

viedol dnešné rokovanie. 

   

Program rokovania: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch. 

4. Majetkové návrhy. 

5. Zmluva so SVP š.p. Košice – Protipovodňové opatrenia na Slovinskom potoku. 

6. Návrh na schválenie vedúcich a členov kontrolných skupín preventívnych 

protipožiarnych kontrol v meste Krompachy na rok 2011. 

7. Dodatok k správe o sťažnostiach v roku 2010. 

8. Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2010. 

9. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2010. 

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

2010. 

11. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2010.  

12. Informácia o výsledku kontroly. 

13. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných 

prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta.  

14. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 



2 

 

15. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2011 ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov. 

16. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného 

poriadku na území mesta Krompachy. 

17. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 6/2011 o poskytovaní finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

18. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

19. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2005 o chove zvierat v meste 

Krompachy. 

20. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2008 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Krompachy. 

21.  Návrh na zrušenie  VZN MsZ v Krompachoch č. 3/1994 o zásadách používania 

mestského erbu, mestskej vlajky, vlajky primátora, mestských insígnií a udeľovaní 

Ceny mesta a Ceny primátora mesta Krompachy a VZN č. 1/1999 o trhovom 

poriadku príležitostného trhu v Krompachoch – Burza v Dome kultúry.  

22. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2011. 

23. Rôzne. 

a) návrh na zmenu predsedu Správnej rady MŠK Pokrok Krompachy; 

b) návrh na úpravu rozpočtu MŠ Hlavná 3, Krompachy; 

c) návrh na voľbu člena komisie MsZ v Krompachoch sociálnej, zdravotnej, bytovej 

a pre rómsku komunitu; 

d) návrh na voľbu člena správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy. 

24. Návrh na uznesenie. 

25. Diskusia. 

26. Záver. 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice poslancov MsZ Igora 

JENDRUCHA a Samuela ČIASNOHU, za zapisovateľku Anna ČECHOVÚ. 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 

 

 Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie : predseda – Ing. 

Lívia KOZLOVÁ, členovia – Oľga DZIMKOVÁ, Vladislav PROBALA. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/A.1 -  viď pripojené pri zápisnici. 

 

 

3. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch. 

 

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

MsZ v Krompachoch,  ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ.   V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  
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 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.1 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/C.1 -  viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ.   V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/CH.1 -  viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

 

4. Majetkové návrhy. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomné majetkové návrhy, ktoré sú 

prílohou tejto zápisnice. 

 Ing.  Erika Balážová, referentka ekonomického oddelenia, okomentovala jednotlivé 

návrhy. 

a) na predaj bytu č. 7 na druhom poschodí na ul. SNP  č.1050/1 v Krompachoch, p. 

Gašpar Hajdu, rod. Hajdu,  bytom  Stará cesta č. 798/2, Krompachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.   V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.1 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.   V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/I.1 -  viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

b)  na predaj bytu č. 12 na treťom poschodí, ul. SNP č.1050/1  v Krompachoch, p. Denise 

Mertinkovej, rod. Mertinkovej, bytom Slnečná č. 1, 053 61 Spišské Vlachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.  V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.2 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/I.2 -  viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

c) na uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a pani 

Pavlínou Štecovou rod. Doležalovou, bytom Maurerova 4, 053 42 Krompachy; 

 Poslanec Puchala – hodnota majetku nie je menšia ako náklady na búranie. Asi to 

bude strata, ale podporí to. 

 Primátorka mesta – je to správna pripomienka, hodnota prác je niekedy vyššia, ale 

chceme zabrániť ďalšiemu rozširovaniu takýchto problémov. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.3 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.  V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/I.3 -  viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

d) na predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, parcela č. 2690 p. Milošovi 

Baluchovi, bytom Poštová 918/7,  Krompachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  
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 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.4 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.1 -  viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

e) na predaj v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela  č. 980/55 p. Ing. Pavlovi 

Bandžuchovi, rod. Bandžuchovi, bytom  SNP č. 371/43, Krompachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.5 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.2 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

f) na predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, p. Janke Brtáňovej, rod. 

Garžíkovej, bytom Hlavná č. 31, Krompachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.6 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.3 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

g) na predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú.  Krompachy, na ul. Lorencovej, - 

parcela č. 1102 p. Františkovi  Garvoltovi, rod. Garvoltovi, a manželke Daniele 

Garvoltovej rod. Dubiňákovej, obaja bytom Lorencova č. 1099/9, 053 42   Krompachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.7 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.4 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

h) na predaj pozemku predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na  ul. Veternej: p. Ing. 

Františkovi Spielmanovi rod. Spielmanovi  a manželke Ing. Darine Spielmanovej rod. 

Krokusovej, obaja  bytom Robotnícka 32, Krompachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.8 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.5 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

ch) na kúpu nehnuteľností v k.ú. Krompachy, zapísaných  v liste vlastníctva č. 177 od 

spoluvlastníkov: 

- Alžbeta Belejová rod. Stachová,  Lorencova 1091/1, Krompachy v podiele ¼ z celku; 

- Miroslav Neubeller rod. Neubeller, Veterná 855/34, Krompachy v podiele 
1/12

 z celku; 

- Ladislav Tomečko rod. Tomečko, sídl. Bysterec 23, Dolný Kubín v podiele 
1/4

 z celku; 

- Erika Šmatláková rod. Tomečková,  Slovinská 6, Krompachy v podiele ¼ z celku; 
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- Vladimír Neubeller rod. Neubeller, Mlynská 1122/8, Krompachy v podiele 
1/12

 z celku; 

- Monika Alexová rod. Neubellerová,  bytom Vernár č. 173, v podiele 
1/12

 z celku; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.9 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.6 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

i) na odpustenie odmeny za rok 2011 určenej prenajímateľovi - Mestu Krompachy 

v zmysle čl. VI. ods. 7)  Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 27.06.2008 v znení    

Dodatku č. 1 vo výške 528,60 € mesačne, t.j. 30 % z dohodnutej  výšky nájmu medzi 

nájomcom - Nemocnicou Krompachy, s.r.o.  a podnájomcami; 

 Poslanec Puchala – je to uplatňovaná výška, štandardná a voľná cena? 

 Ing. Jozef Krak, vedúci EO, je to voľná cena, nie je to ale v zmysle nášho VZN. 

 Zástupca primátorky – je to spoločnosť s r.o. zriadená za účelom podnikania, čiže 

dosahovania zisku. Ak nájom odpustíme - na jednej strane občania odpustia a na druhej strane 

budú v nemocnici od občanov vyberať poplatky. 

 Ing. Krak – nemocnica dlží mestu za predaj DHIM, na nájomnom, za TKO. 

K dnešnému dňu je to v celkovej čiastke 105 648,-- €. 

 Poslanec Probala – súhlasí so zástupcom primátorky, ale nemocnica je to naša 

srdcovka. Môže nastať situácia, že spoločnosť  Agel svoju činnosť v našom meste skončí. 

 Hlavná kontrolórka – upozornila, že je schválený rozpočet na rok 2011. Ako sa bude 

napĺňať príjmová časť rozpočtu, tak sa odzrkadlí hospodárenie vo výdavkovej časti. Finančné  

prostriedky  z podielových daní sú stále nižšie. 

 Poslanec Jendruch – ani za odpad neplatí? 

 Ing. Krak - áno, neplatia ani za smetie. 

 Primátorka mesta – navrhla predložiť tento návrh, pretože sa bude  veľmi zvažovať, 

či bude nemocnica v Krompachoch, alebo nie, alebo  bude v Levoči. Možno splatnosť nájmu 

presunúť do budúceho roka. Minulý rok spoločnosť Agel skončila so stratou, v tomto roku je 

potrebné opraviť strechu na pavilóne v nemocnici. 

 Za predložený návrh z prítomných 9 poslancov boli Jendruch, Dzimková, Puchala. 

Hlasovania sa zdržali Barbuš, Rudolf Čiasnoha, Samuel Čiasnoha, Ing. Ontko, Probala, Ing. 

Kozlová. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Perháčová. Návrh neprešiel. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.1 -  viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

  

j) na predaj časti pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP p.  Viktorovi Majstrenkovi, 

rod. Majstrenkovi, a manželke Miriam  Majstrenkovej, rod. Neupauerovej, obaja bytom 

SNP 135,  Krompachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.10 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/I.4 -  viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

k) na predaj uvoľneného bytu vo vlastníctve Mesta Krompachy; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  
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 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.11 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/I.5 -  viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

l) na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie  vecného bremena a to zriadenie 

verejného vodovodu pre stavbu:  

„Krompachy vodovod, prekládka vodovodu ul. Robotnícka“ v prospech Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Poprade, Hraničná 662/17, IČO: 36485250, 

zastúpenej Ing.  Vladimírom Pastorekom, predsedom predstavenstva a Ing. Jolanou 

Handzušovou, členom predstavenstva; 

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ.   V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová, Jendruch. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.12 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 8 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová, Jendruch. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.7 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

m) 1. zámer predaja pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. kpt. Nálepku, 

      2. spôsob predaja majetku uvedeného pozemku; 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.24-  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/I.7 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

n) 1. zámer predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ulici SNP  v Krompachoch, 

     2. spôsob predaja majetku uvedeného pozemku; 

 Za predložený návrh: proti boli Rudolf Čiasnoha, Ing. Ontko. Hlasovania sa zdržali 

Barbuš, Jendruch, Dzimková, Probala, Puchala, Ing. Kozlová, Samuel Čiasnoha.    

V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič, Ing. Klein, Ing. Perháčová. Za nebol nikto. Návrh 

neprešiel. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.2 -  viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

  

o) na súhlas s podnájmom nebytových priestorov v Dome   kultúry, Námestie slobody  

č. 2 v Krompachoch – reštaurácia MELÓDIA, ktoré má v nájme Ing. Zuzana 

Varechová,    Jesenského 13, Krompachy, podnájomcovi – spoločnosti  MARIBAN, 

s.r.o., so sídlom SNP č. 371/43 v Krompachoch,  zastúpenej konateľom Ing. Mariánom 

Bandžuchom; 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – nevie sa vyjadriť, keďže zmluvu z r. 2008 nevidela. 

O tom, že Ing. Varechová svoju činnosť v Melódii končí sa tiež nevedelo, pričom má tiež 

záujem o prenájom týchto priestorov. 

 Ing. Balážová – ako poslankyňa má možnosť kedykoľvek sa pozrieť  do zmluvy. 

 Primátorka mesta - Ing. Varechová je dohodnutá s budúcim podnájomcom na  

odpredaji hnuteľného majetku v reštaurácii. Mesto musí súhlasiť s podnájomcom. Je to ten, čo 

si vybrala ona ako najomca. 

 Zástupca primátorky mesta  – nájomca sa už dohodol s podnájomcom. 
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 Ing. Ontko – bolo to prerokované aj v komisii regionálneho rozvoja? Aké je 

vyjadrenie? Je to netransparentné, že mesto nevie o zmluve medzi nájomcom 

a podnájomcom. 

 Ing. Balážová – nebolo to prerokované, ide len o podnájom, o nájme sa bude rokovať 

na ďalšom zasadaní MsZ. 

 MUDr. Hojstrič – na finančnej  komisii bolo prerokované, či p. Varechová dala 

písomnú žiadosť. Je transperentnejšie mať nájomnú zmluvu a nie podnájomnú zmluvu.  

 Ing. Balážová – p. Varechová končí zo zdravotných dôvodov a nie preto, že jej to 

nevynáša. Podnájomné zmluvy nie sú dobrým riešením, ale našla si partnera, ktorý odkúpi 

celý  inventár. Náš priestor je technicky zhodnotený.  

 Ing. Krak – mesto dlží za rekonštrukciu priestorov. Až po úhrade týchto prostriedkov 

sa môže zmluva ukončiť.  

 Za predložený návrh z 10 poslancov MsZ boli Jendruch, Dzimková, Barbuš, Probala, 

Puchala, Rudolf Čiasnoha, proti bol Ing. Ontko. Hlasovania sa zdržali Samuel Čiasnoha, 

MUDr. Hojstrič a Ing. Kozlová. V miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.1 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

  

p) 1. zámer prenajať pozemky v k.ú. Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, 

tvoriace areál Skládky priemyselného odpadu – Halňa o celkovej výmere 92.740 m
2
 po 

ich rekultivácii; 

     2.  spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode p) 1. tohto návrhu;  

   3. podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Klein, Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.13 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli, Ing. Klein, Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/I.6 -  viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

5. Zmluva so SVP š.p. Košice – Protipovodňové opatrenia na Slovinskom potoku. 

 

 Primátorka mesta predložila písomnú zmluvu so SVP š.p. Košice Protipovodňové 

opatrenia na Slovinskom potoku, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Anna Čupajová – okomentovala predloženú zmluvu. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – komisia výstavby, ŽP a ochrany prírody, prerokovala 

túto zmluvu, bola vyslovená obava, že mesto by išlo do rizika. 

 Zástupca primátorky mesta – je to ťažké a nepríjemné rozhodnutie. Na jednej strane 

možnosť vybudovať zariadenie proti povodni, na druhej strane finančná čiastka je značná, ale 

nie je istota, že projekt bude schválený. Rozhodnutie je na poslancoch a nie je jednoduché. 

 Hlavná kontrolórka – kde je záruka úspešnosti požiadavky na poskytnutie dotácie? 

Upozornila, že mesto nie je oprávnené investovať do cudzieho majetku – nesúlad so zákonom 

o majetku obcí a zákonom o rozpočtových pravidlách. Bolo by to nehospodárne nakladanie 

s finančnými prostriedkami mesta, porušenie finančnej disciplíny. Zákon o rozpočtových 

pravidlách stanovuje na čo sa použijú verejné finančné prostriedky. Nemôže sa ísť nad rámec, 

čo umožňuje, stanovuje zákon. Trestno-právna zodpovednosť – neoprávnené nakladanie 

s verejnými finančnými prostriedkami.  § 237 trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v z.n.p. sa 

týka Porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. 
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 Primátorka mesta – zmluva je nevýhodná, ale žiada o súhlas, či nesúhlas. Splnila to, 

čo považovala za potrebné. Požiadala poslanca za KSK a poslancov SDKÚ, v mene občanov, 

aby sa prijali opatrenia, aby SVP zabezpečil projektovú dokumentáciu na riešenie 

protipovodňových opatrení na Slovinskom potoku a Hornádu.  

 Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov MsZ nebol nikto, hlasovania sa 

zdŕžali 11. V miestnosti nebola Ing. Perháčová. Návrh neprešiel. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.3 -  viď pripojené pri zápisnici ne(schvaľuje). 

  

6. Návrh na schválenie vedúcich a členov kontrolných skupín preventívnych 

protipožiarnych kontrol v meste Krompachy na rok 2011. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomný návrh na schválenie vedúcich a členov 

kontrolných skupín preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Krompachy na rok 2011, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 Zástupca primátorky mesta predložil návrh, aby hlasovanie bolo verejné. 

Za tento návrh boli 8 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržali MUDr. Hojstrič, Samuel Čiasnoha.  

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.   Hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha, 

nehlasoval MUDr. Hojstrič. V miestnosti nebola Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.14 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.  Hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha, 

nehlasoval MUDr. Hojstrič. V miestnosti nebola Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.15 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. Dodatok k správe o sťažnostiach v roku 2010. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný dodatok k správe o sťažnostiach v roku 2010, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice a zároveň ho okomentovala. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – materiály neboli predložené na komisii školstva. 

 Primátorka mesta – je to informácia, ako bola vybavená sťažnosť. 

 Hlavná kontrolórka – bola už daná informácia o prijatých sťažnostiach za rok 2010. 

Zo zákona správa sa musí predkladať na MsZ. Pokiaľ sťažovateľ žiada neuviesť jeho meno, 

povinnosť rešpektovať, postupovať podľa zákona. HK robí kontrolu evidencie a vybavovania 

sťažnosti, výsledok tejto kontroly je uvedený v ďalšom bode dnešného rokovania. Bližšie 

informácie o sťažnostiach môže podať zamestnanec, ktorý má na starosti sťažnosti. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – požiadal, aby Mgr. Marcel Kandrik, právnik, mohol 

vystúpiť so svojim príspevkom. Viď príloha č. 1. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – požiadal Ing. Znanca, vedúceho OŠKMaŠ, aby vysvetlil 

ako je to s obsadením funkcie riaditeľky  MŠ Robotnícka ul., či je vypísané výberové konanie 

na obsadenie funkcie, keď terajšia riaditeľka je práceneschopná. 

 Zástupca primátorky mesta – za pracovno-právne vzťahy nezodpovedá vedúci 

oddelenia. 

 Ing. Znanec – učiteľka MŠ je poverená zastupovaním riaditeľky počas jej 

neprítomnosti. 

 Primátorka  mesta – kto má vydávať rozhodnutia, nie je bodom rokovania. Preverí sa 

to, príjme sa náprava. Nie je vypísané výberové konanie. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.2 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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8. Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2010. 

 

 Ing. Štefan Klein, podpredseda finančnej a majetkovej komisie MsZ, predložil 

písomnú správu o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2010, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice. 

 Ing. Balážová  - okomentovala predloženú správu. 

 Primátorka mesta – poďakovala sa ústrednej inventarizačnej komisii, ako aj všetkým 

komisiám za vykonanie inventarizácie. Stav majetku oproti minulému roku sa navýšil. 

 Hlavná kontrolórka poďakovala  za predloženú správu. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.3 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

9. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2010. 

 

 Prednosta MsÚ predložil písomnú súhrnnú správu o výsledku hospodárenia škôl 

a školských zariadení za rok 2010, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 Hlavná kontrolórka – z predloženého materiálu od vedúceho oddelenia školstva 

v materskej škole na Robotníckej ulici zistila nedostatky týkajúce sa porušenia zákonov, 

najmä zákona o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách. Informovala pani primátorku 

a žiadala zabezpečiť súlad s platnou legislatívou.   

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.16 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

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

rok 2010. 

 

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

kontrolóra mesta Krompachy k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2010, ktoré je 

prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanec Jendruch – požiadal o vysvetlenie k prehľadu nedoplatkov na dani   

z  nehnuteľnosti. Výška nedoplatkov má stúpajúcu tendenciu najmä u komunálneho  odpadu. 

 Hlavná kontrolórka  – ročne je stanovený  predpis na daň z nehnuteľnosti, ako aj 

poplatok za komunálny odpad. Nedoplatky sú za daný rok, a súčasne sa sledujú nedoplatky aj 

z predchádzajúcich rokov. Daňovník resp. platca za KO, zaplatí nedoplatok za predchádzajúci 

rok, ale daný rok už nezaplatí, čiže opäť mu ostáva nedoplatok. Najväčšie pohľadávky sú za 

odpad a daň z nehnuteľnosti. Do budúcna je potrebné riešiť filozofiu platieb  za odpad. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.4 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

11. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2010.  

 

 Primátorka mesta predložila v písomnej forme záverečný účet mesta Krompachy za 

rok 2010, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  Celkové hospodárenie za rok 2010 je plusové. 

Audítorka odsúhlasila záverečný účet.  
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 Ing. Jozef Krak, vedúci EO, audítorka sa vyjadrila kladne, všetko je v súlade so 

zákonom v účtovníctve. Súčasťou záverečného účtu je aj vyhodnotenie programového 

rozpočtu.  

 Poslanec Ing. Ontko – v ktorom rozpočtovom opatrení sa krátili prostriedky 

futbalovému klubu. 

 Ing. Krak – nekrátili sa, ale sú  poplatky za energie, ktoré prišli v tomto roku. 

 Hlavná kontrolórka – poznamenala, celý hospodársky výsledok ide do rezervného 

fondu. V minulosti na mestskom zastupiteľstve sa poslanci dohodli, že časť finančných 

prostriedkov pôjde do fondu rozvoja bývania na to, aby sa splatilo, čo si mesto z fondu 

požičalo v predchádzajúcich obdobiach. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy ukladá vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 

10 % z prebytku rozpočtu, určenom daným zákonom.  

 Ing. Krak – situácia vo fonde rozvoja bývania je celkom dobrá, rieši sa to v 

súčasnosti ináč - preúčtovaním sa vracajú do fondu prostriedky, ktoré sa používajú z bežných 

vlastných prostriedkov. 

 Zástupca primátorky  – je dôležité, aby sa dlh vo fonde rozvoja bývania zlikvidoval. 

 Primátorka mesta – najväčšiu časť príjmov tvorili príjmy   fyzických osôb, ktoré 

tvorili až 90%, aj tak sa hospodárilo s plusovým hospodárskym výsledkom. Všetky zložky 

dostali viac. V roku 2010 sa naplnil príjem z komunálneho odpadu, výber bol 96,4 %, no ale 

aj tak sú  neplatiči. Dobrý výber bol aj z dane z nehnuteľností, prekročilo sa, bolo to na 109 

%, dlžoby sú aj z minulých rokov. Poďakovanie patrí poslancom, zamestnancom, hlavne 

ekonomickému oddielu, ktorí sa pričinili za kladný hospodársky výsledok. 

 Ing. Krak – zaoberať sa starými pohľadávkami, ktoré sú nevymožiteľné. 

 Primátorka mesta – mala by byť urobená inventúra, predložiť MsZ. Je určitá 

premlčacia doba. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.5 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie správu 

auditora). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.17 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje bez výhrad). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.18 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prebytok 

hospodárenia). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.19 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje rozdelenie). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.20 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úrok). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.21 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje hospodársky 

výsledok). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.8 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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12. Informácia o výsledku kontroly. 

 

 Hlavná kontrolórka predložila písomnú informáciu o výsledku kontroly, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice.  

 Poslanec Jendruch – ako je to s  finančnou výpomocou pre BHMK s.r.o.. 

 Hlavná kontrolórka – výpomoc, ktorá mala byť splatená do konca roka 2009, nebola. 

Spoločnosť nereagovala na list primátorky mesta, zaplatili až o rok. 

 Ing. Miroslav Polnišer, riaditeľ BHMK s.r.o. – dlh je  už vyrovnaný. 

 Hlavná kontrolórka – mesto pomohlo, dlh nebol splatený v termíne. V budúcnosti 

zvážiť výpomoci. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.6 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

13. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných 

prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta. 
 

 Zástupca primátorky mesta – predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 

2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov na území mesta, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ.   V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/F.1 -  viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ.   V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.9 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

14. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch 

č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Ján Ivančo, vedúci OSS, okomentoval predložený návrh VZN. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – nie je bližšie špecifikované aké sú sankcie za porušenie 

nariadenia. Nie je vymedzené pre ktoré prevádzky. 

 Ing. Ivančo – platí to pre všetky prevádzky. 

 Primátorka mesta pokuta je uložená v  zmysle zákona. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – § 3, bod  10 – z akého oprávnenia to vyplýva.  

 Ing. Ivančo – prevádzka musí mať schválenú prevádzkovú dobu, ak bude akcia, ktorá 

bude dlhšia ako prevádzková doba, požiada o predlženie prevádzkovej doby. Je to štandardný 

postup. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – je správny termín nočný bar? 

 Ing. Ivančo – v r. 1995 bola schválená vyhláška na kategorizáciu zariadení, nová 

vyhláška určovala ubytovacie  kategorizácie, ale  pohostinské prevádzky neurčuje. Neexistuje 

kategorizácie nočných barov. Niektoré mesta vychádzajú z územného plánu, alebo sú 

definované ulice, ale nie je nočný bar, je to prevádzkareň.  
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 Poslankyňa Ing. Kozlová- mesto má obmedzovací charakter, nie prikazujúci. Mala 

by byť rovnaká prevádzková doba. Všetky reštauračné zariadenia sú v obytnej zóne. 

V Krompachoch nie sú diskotéky pre mládež. 

 Primátorka mesta – treba brať ohľad na občanov. Otváracia doba by mala  byť pre 

všetkých rovnaká. Môžu sa v meste konať diskotéky, platí však oznamovacia povinnosť, musí 

byť zabezpečený dohľad. Ak sa koná oslava, taktiež je to potrebné oznámiť mestu a budú 

dodržané všetky zákony. Mesto môže zrušiť akciu, ak sú porušené zákony. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – vypustiť § 4, bod 7.  

 Ing. Ivančo – ak sa tento bod vypustí, VZN nemá zmysel. 

 Primátorka mesta – reštaurácia na sídlisku je otvorená do 22.00 hod., zatvorí sa, 

ľudia sa nesťažujú, akceptujú to. 

 Poslanec Jendruch – je to málo, aby bolo otvorené len do 22.00 hod.. 

 Poslanec Ing. Ontko – pružne prispôsobiť otváraciu dobu. Sankcie môže dať 

primátorka, alebo je niekto poverený. 

 Ing. Ivančo – vypustiť v § 6, bod 3. 

 Poslanec Puchala - za porušenie zákona neboli doposiaľ dané pokuty, boli riešené 

iným spôsobom. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj nedospela, čo je v obytnej zóne. Je to 

diskutabilné. Určiť jednotný meter. 

 Zástupca primátorky mesta  – v územnom pláne je definované, čo je obytná zóna. 

 Poslanec Samuel Čiasnoha – ak je predložená žiadosť o uzavretej akcii, na žiadosť 

by mala prísť odpoveď, kto bude rozhodovať? 

 Primátorka mesta – mestu sa oznamuje, mesto berie na vedomie a dáva na vedomie 

MsP. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – ak otvára reštauráciu, alebo bar o 19.00 hod. a o 22.00 

hod. zatvorí prevádzku, zničí ho to. 

 Poslankyňa Dzimková predložila poslanecký návrh: § 3 ods. 5 určiť  jednotnú 

prevádzkovú pondelok – nedeľa dobu od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

Za predložený návrh z 11 poslancov boli Barguš, Dzimková, Probala. Návrh neprešiel. 

 Za predložený návrh nebol nikto, proti boli Ing. Ontko, Samuel Čiasnoha, Ing. Klien, 

Ing. Kozlová, MUDr. Hojstrič. Hlasovania sa zdržali Barbuš, Dzimková, Jendruch, Probala,  

Rudolf  Čiasnoha, Puchala. V miestnosti nebola Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/M.1 - viď pripojené pri zápisnici (návrh VZN nebol 

schválený). 

 

15. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2011 ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov. 
 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch 

č. 4/2011, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – majitelia by mali zberať exkrementy, ak nie, tak MsP by 

mala dávať za to pokuty. 

 Mgr. Alfonz Kaľavský, náčelník MsP  – áno, vykonávajú sa kontroly, je to uvedené 

v záznamoch, môže si to overiť, rieši to dohovorom. 

 Poslanec Jendruch – máme túlavého psa? Navrhol na ďalšie MsZ predložiť výšku 

pokút za porušenie nezbierania exkrementov. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – na Lorencovej ulici je to veľmi zlé, je veľa psov. 

Upozorňovať na nedostatky prostredníctvom Krompašského spravodajcu. Je mesto 

personálne a technicky zabezpečené na odchyt túlavého psa? 

 Primátorka mesta  – je vyškolený pracovník na odchyt túlavého psa, sú dva koterce. 
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 Náčelník MsP – puška na odchyt túlavého psa je drahá, je dohovor s MsP Spišská 

Nová Ves,  ktorá je ochotná zabezpečiť odchyt túlavého psa. 

 Primátorka mesta – ak sa príjmy v tomto roku naplnia, zabezpečí sa technika. 

V Krompašskom spravodajcovi č. 4/2011 je príspevok, v ktorom žiada občanov, aby majitelia 

psov upratali exkrementy po svojich psoch. Vyrobené sú tabuľky na zákaz venčenia, budú sa 

osadzovať. Je urobená šablóna, na chodníky sa nastrieka, kde je zákaz vodenia psov, zakúpi 

sa vysávač na psie exkrementy. 

 Prednosta MsÚ – nezaregistroval spoločnú akciu MsP a štátnej polícii na prevenciu. 

 Poslanec Jendruch – mesto Prešov zapožičalo štvorkolky na vysávanie exkrementov. 

 Poslanec Ing. Ontko – bol už v Krompachoch túlavý pes? 

 Náčelník MsP  – áno, odchytil sa a previezol do útulku v Kežmarku. 

 Poslanec Puchala – je viac psičkárov, majú všetci prihlásených psov? 

 Primátorka mesta – MsP má povinnosť kontrolovať, či sú psy evidované. 

 Ing. Anna Čupajová – akým spôsobom sa bude riešiť, aby členovia MsP ovládali 

VZN? Zistila, že nie všetci členovia MsP ovládajú VZN nášho mesta.  

 Primátorka mesta – na najbližšie zasadanie MsZ náčelník MsP predloží koľko bolo 

vybraných pokút od majiteľov psov za to, že nezbierajú exkrementy.  

 Náčelník MsP – každý člen MsP  má VZN ich preštudované, ale nemôže za to, že si 

nevykonávajú svoju činnosť. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/C.2 -  viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/F.2 -  viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.10 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

16. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného 

poriadku na území mesta Krompachy. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch 

č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Čupajová, vedúca územného plánovania a prípravy investícii, okomentovala 

predložený návrh VZN. 

 Poslanec Probala – na verejnom priestranstve pri Špeciálnej základnej škole na ul. 

SNP parkujú pedagogickí pracovníci. Štúrova ulica – servis KOSKOM s.r.o. - potrebné je  

sledovanie mestskou políciou kde a kedy je parkovanie áut. Znížil sa stav MsP, nestíhajú. 

Vedia sa vybrať pokuty od tých, ktorí nedodržujú dopravné značenie? 

 Poslanec Ing. Ontko – zariadenie verejného priestranstva sú aj ihriská. Na areáli 

Maurerova ul. nie je vyčistené, vyriešiť osvetlenie. 

 Ing. Čupajová – parkovanie na ul. SNP bolo riešené na komisii MsZ výstavby. Dnes 

bola daná odpoveď, že musí byť vytvorené parkovacie miesto. Je tam verejné ohrozenie, 

zakazuje sa parkovať na verejnej zeleni. Na vedomie to bolo dané aj MsP. 

 Poslanec Probala – zlikvidovať bývalú benzínovú pumpu pri vstupe do mesta. Veľmi 

škaredý pohľad. 
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 Poslanec MUDr. Hojstrič – nie sme vlastníkom pozemku. Riaditeľ ŠZŠ bol o tomto 

upovedomený, nie je prípustné, aby tam bolo parkovisko. 

 Náčelník MsP – bol osobne za pánom riaditeľom, ktorý sa vyjadril, že o tomto pani 

primátorka vie. 

 Primátorka mesta – pozemky nie sú vo vlastníctve mesta, ak chce parkovisko, musia 

byť vysporiadané vlastnícke vzťahy. Vyjadrenie musia dať železnice, je to ochranné pásmo. 

KOSKOM bol vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy, je schválená prevádzka bez 

parkovacích miest. Opätovne bude vyzvaný. Areál Maurerova ul. sa bude upratovať. Vlastník 

benzínovej  pumpy bol vyzvaný, nereagoval. Musí sa to riešiť zákonným postupom. Tento 

proces už bol začatý. Čierne skládky nám vytvárajú občania z iných obcí. Verejné osvetlenie 

na areál sa zabezpečí, oplotenie sa opravuje každý rok. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/C.3 -  viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/F.3 -  viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.11 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

17. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 6/2011 o poskytovaní finančných príspevkov 

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch 

č. 6/2011 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Ivančo okomentoval predložený návrh VZN. Momentálne je umiestnených 6 detí 

v detskom domove. 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/F.4 -  viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 Za predložený návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.12 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

18. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch 

č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. 

 Ing. Ivančo okomentoval predložený návrh VZN. 

 Poslanec Jendruch - § 21, odst. 3, písm. c – zvýšiť poplatok. Ľudia, ktorí pracujú na 

aktivačných prácach sú kontrolovaní, či nepožívajú alkoholické nápoje? Ale ktorý 

bezdomovec cez deň nevypije a večer ide do nocľahárne. 

 Ing. Ivančo – fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Krompachy, má dávku 

v hmotnej núdzi 60,-- €, je to sociálna služba a musí z niečoho žiť. Je na návrhu poslancov 

ako schvália. 
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 Prednosta MsÚ – občan platí pri vstupe do zariadenia, treba zvážiť jeho možnosť, 

dostane lôžko, ak je voľná kapacita. 

 Poslanec Rudolf Čiasnoha – predložil  poslanecký návrh, aby platba  pre cudzích 

občanov bola vo výška 3,-- €. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – koľko máme občanov, ktorým prispievame v dome  

opatrovateľských služieb. Čo sa týka vyživovacej povinnosti,  deti sú povinné zabezpečiť 

opatrovanie rodičov. 

 Ing. Ivančo – počet občanov v zariadení pre seniorov je 6. Mesačná výška pre jedného 

je okolo 350,-- €. V tomto roku je 5 detí v detskom domove.  

 Za poslanecký návrh Rudolfa Čiasnohu boli - 9, hlasovania sa zdržal Barbuš, 

v miestnosti neboli Ing.  Ontko, Ing. Perháčová. Návrh prešiel. 

 Za predložený návrh boli  10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Ontko a  Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/F.5 -  viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 Za predložený návrh boli  10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Ing. Ontko a  Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.13 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

19. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2005 o chove zvierat 

v meste Krompachy. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ 

v Krompachoch č. 1/2005 o chove zvierat v meste Krompachy. 

 Ing. Čupajová okomentovala predložený návrh doplnku. 

 Za predložený návrh boli  10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Jendruch a Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/F.6 -  viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 Za predložený návrh boli  10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Jendruch a Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.14 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

20. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2008 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Krompachy. 

 

 Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ, predložil písomný návrh Doplnok č. 1 k VZN MsZ 

v Krompachoch č. 3/2008 o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými stavebnými 

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

 Ing. Čupajová okomentovala predložený návrh doplnku. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/F.7 -  viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.15 -  viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 
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21.  Návrh na zrušenie  VZN MsZ v Krompachoch č. 3/1994 o zásadách používania 

mestského erbu, mestskej vlajky, vlajky primátora, mestských insígnií  

a o udeľovaní Ceny mesta a Ceny primátora mesta Krompachy a VZN č. 1/1999 

o trhovom poriadku príležitostného trhu v Krompachoch – Burza v Dome 

kultúry.  

 

 Zástupca primátorky predložil písomný návrh na zrušenie VZN MsZ 

v Krompachoch č. 3/1994 o zásadách používania mestského erbu, mestskej vlajky primátora, 

mestských insígnií a o udeľovaní Ceny mesta a Ceny primátora mesta Krompachy a VZN 

MsZ v 1/1999 o trhovom poriadku príležitostného trhu v Krompachoch – Burza v Dome 

kultúry. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli Rudolf Čiasnoha   

a  Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/C.4 -  viď pripojené pri zápisnici (ruší VZN č. 3/1994). 

 Za predložený návrh boli  11 poslanci MsZ. V miestnosti nebola Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/C.5 -  viď pripojené pri zápisnici (ruší VZN č. 1/1999). 

 

22. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2011. 

 

 Primátorka mesta predložila písomný návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na 

rok 2011, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – dotácia pre OZ ľudia a perspektíva, prečo je také 

zníženie. 

 Zástupca primátorky mesta – OZ je to podnikateľský subjekt, vedia si zarobiť 

z nájmu. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – mesto sa zaviazalo, že bude prispievať na činnosť OZ 

ľudia a perspektíva. V tomto kalendárnom roku boli do SEZ-u prijatí z OZ 5 zamestnanci. 

Bolo nápomocné mestu, boli nadštandardné vzťahy, obáva sa, že tieto vzťahy budú narušené. 

 Poslanec Ing. Ontko – kto je autorom predloženého návrhu. 

 Zástupca primátorky mesta  – Ing. Krak dal prvotný návrh, vedenie ho zmenilo do 

takej podoby, ako je predložené. 

 Poslanec Ing. Ontko – ako zástupca športovej časti, nemôže nereagovať na 

predložený návrh. Futbalový klub mal na predchádzajúcom MsZ 20 000,-- €, teraz je znížený 

o 6 000,-- €. Na predchádzajúcom zasadaní MsZ dal návrh na zvýšenie finančnej čiastky pre 

šport, ale dotácia futbalovému klubu je oveľa nižšia. 

 Ing. Krak – bolo prijaté uznesenie, že z rozpočtu mesta niektoré položky budú 

presunuté na  dotácie.  

 Poslanec Jendruch – predložil poslanecký návrh : 

v bode 9  návrh   1 200,-- € upraviť na   1 000,-- € 

v bode 16 návrh   1 000,-- € upraviť na        700,-- € 

v bode 17 návrh          890,-- € upraviť na          500,-- € 

v bode 18 návrh    1 000,-- € upraviť na          500,-- € 

v bode 4 návrh        250,-- € upraviť na        300,-- € 

v bode 6 návrh           19 045,-- € upraviť na     19 545,-- € 

v bode 7 návrh       500,-- € upraviť na          550,-- € 

v bode 8 návrh    6 000,-- € upraviť na   6 500,-- €  

v bode 10 návrh       500,-- €  upraviť na          600,-- € 

v bode 25 návrh      300,-- € upraviť na          400,-- € 

v bode 30 návrh   1 000,-- € upraviť na    1 090,-- € 
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 Poslanec Puchala – stotožňuje sa s poslancom Jendruchom. Porovnanie cirkvi – 

katolícka prezentuje viac ako pravoslávna. Požiadavky sú rovnaké. Pravoslávnej skrátiť na 

polovicu, sú to neoprávnené požiadavky. 

 Poslanecký návrh p. Puchalu – pravoslávnym ubrať – ešte 200,-- €.  

 Primátorka mesta  – pravoslávna cirkev robí koncert duchovnej piesne, má veľký 

ohlas, koná sa v ZUŠ. Jediná spoločnosť, ktorá sa stará o bezdomovcov. Každý víkend 

zabezpečia teplé jedlo, pripravujú štedrú večeru pre všetkých chudobnejších ľudí. 

 Poslanec Puchala – rímskokatolícka cirkev nežiadala na Šprincove Krompachy, robia 

záslužné veci. 

 Primátorka mesta – sme spoluorganizátorom Šprincových Krompách, aj MS,  

katolícka farnosť nedala žiadosť. Budú okrúhle jubileá Šprinca a Jesenského. Pán Neubeler 

poskytuje 2% z dane pre evanjelickú cirkev na opravu interiéra kostola. V rámci Slovenska 

majú jeden účet, peniaze by sa stratili, nedošli by do Krompách. Došlo k dohode medzi MŠK 

Pokrok Krompachy a pánom Neubelerom, že peniaze poukáže MŠK a mesto dá finančné 

prostriedky evanjelickej cirkvi. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – pred 5 rokmi len 2 organizácie splnili podmienky na 

získanie dotácie. Z KSK jedine pravoslávna cirkev Slovinky dostala príspevok, ktorá splnila 

podmienky. Ľúto je mu Ing. Ontka, lebo vo februári bol ubezpečený, že sa navýši  čiastka pre 

šport a že z nej dostane aj futbalový klub. 

 Za poslanecký návrh poslanca Jendrucha z 11 poslancov boli 8, proti boli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Ontko, hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha. Nebola prítomná Ing. Perháčová. 

 Poslanec Puchala svoj poslanecký návrh stiahol. 

 Za takto opravené dotácie z prítomných 11 poslancov boli 8, proti boli MUDr. 

Hojstrič, Ing. Ontko, hlasovania sa zdržal Samuel Čiasnoha. Nebola prítomná Ing. Perháčová. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.22 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

 Primátorka mesta doplnila, že zvolala pracovné stretnutie, na ktorom by sa bolo 

dohodlo, neprišli všetci. Je to neférové voči ostatným poslancom, ktorí sa pracovného 

rokovania zúčastnili. 

 

23. Rôzne. 

 

a) návrh na zmenu predsedu Správnej rady MŠK Pokrok Krompachy; 

 Primátorka mesta – na správna rada sa rozhodla, že od roku 2012 sa rozhodne 

o ďalšom pôsobení MŠK. 

 Poslanec Ing. Ontko – zruší sa MŠK? 

 Zástupca primátorky mesta  – správna rada odporúča, aby MŠK Pokrok Krompachy 

od 01. 01. 2012 išlo do likvidácie. 

 Za predložený návrh boli 9 poslanci MsZ.  Hlasovania sa zdržali MUDr. Hojstrič, Ing. 

Klein. Nebola prítomná  Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/G.1.1 -  viď pripojené pri zápisnici (odporúča odvolať). 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. Hlasovania sa zdržal Barbuš. Nebola 

prítomná Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/G.1.2 -  viď pripojené pri zápisnici (odporúča menovať). 

 Za predložený návrh boli 11 poslanci MsZ. Nebola prítomná Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/H.2 -  viď pripojené pri zápisnici (žiada primátorku). 
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b) návrh na úpravu rozpočtu MŠ Hlavná 3, Krompachy; 

 

 Ing. Ján Znanec, vedúci OŠKMaŠ, predložil písomný návrh na úpravu rozpočtu MŠ 

Hlavná 3, Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslankyňa Ing. Kozlová – komisia školstva  odporúča schváliť predložený návrh, je 

to nevyhnutné pre MŠ. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a  Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.23 -  viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

c) návrh na voľbu člena komisie MsZ v Krompachoch sociálnej, zdravotnej, bytovej 

a pre rómsku komunitu; 

 

 Poslankyňa Dzimková – predložila ústny návrh na voľbu členky komisie MsZ 

v Krompachoch sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu pani Annu  Mosinovú, 

bytom Krompachy, Slovinská 4. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.7 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/A.3 -  viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

d) návrh na voľbu člena správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy. 

 

 Zástupca primátorky mesta – predložil ústny návrh na voľbu člena správnej rady 

Detskej nadácie mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.8 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 Za predložený návrh boli 10 poslanci MsZ. V miestnosti neboli MUDr. Hojstrič a Ing. 

Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/A.2 -  viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

 Poslanec MUDr. Hojstrič ústne informoval, že Ing. Branislav Cuker sa vzdal 

členstva v komisii MsZ výstavby, životného prostredia. Predložil návrh na voľbu nového 

člena Ing. Juraja Skurku, bytom Krompachy, Štúrova ul. č. 19. 

 Za predložený návrh boli  11 poslanci MsZ. Nebola prítomná Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/K.1 -  viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

 Za predložený návrh boli  11 poslanci MsZ. Nebola prítomná Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/A.4 -  viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

e) informácia o výjazdovom konaní. 

 

 Poslankyňa Ing. Kozlová informovala o výjazdovom konaní v materských školách. 

Viď príloha č. 3. 

 Ing. Znanec – hygiena vykonala kontrolu s tým, že sa majú upraviť priestory prípravy 

jedál, ktoré boli vykonané. Jedáleň zatiaľ spĺňa požiadavky.  



19 

 

 Poslanec MUDr. Hojstrič - 11.4. 2011 zasadala rada školy na MŠ Robotníckej, je to 

havarijný stav. Na Robotníckej a Hlavnej je celkovo umiestnených je 100 - 110 detí; od 1. 9. 

2011 nebude umiestnených 52 detí. To  nie je  dobrá vizitka. Je to veľký problém, neodkladať 

ho. Mali by sa vyčleniť prostriedky na rekonštrukciu MŠ. 

 Zástupca primátorky mesta – zúčastnil sa výjazdového zasadania. Vychádza, že asi 

17 detí nebude umiestnených. 

 Ing. Ondáš, vedúci OV – MŠ Hlavná, bývalý objekt, kde bola špeciálna škola – bol 

pripravený náčrt na rekonštrukciu jedálne – výdajne. V prvej fáze sa budú meniť okná. 

 Primátorka mesta – ak chceme ušetriť prostriedky, robíme to s vlastnými 

pracovníkmi. Jednotlivé práce sa budú robiť po profesiách. Rozdelili sa prostriedky pre 

spolky a organizácie, mohli sa dať aj pre školy. Rekonštrukcia na Robotníckej môže byť, ale 

nie v tomto roku. Vymenili sa okná, kotol, revízie. Aj na Hlavnej sa vymenili okná, 

rekonštrukcia strechy. Všetky školské zariadenia sú v zlom technickom stave. 

 Poslanec MUDr. Hojstrič – na rade školy sa hovorilo, že na predaj je susedná 

budova, bývalá záložňa, zvážiť možnosť kúpy. 

 Za predložený návrh boli  11 poslanci MsZ. Nebola prítomná Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.9 -  viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 Za predložený návrh boli  11 poslanci MsZ. Nebola prítomná Ing. Perháčová.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 4/H.1 -  viď pripojené pri zápisnici (žiada primátorku). 

 

 

f) informácia komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

 

 Poslanec Jendruch, predseda komisie na ochranu verejného záujmu, ústne 

informoval, že všetci poslanci a primátorka mesta v stanovenom termíne odovzdali majetkové 

priznanie. 

 Za predložený návrh boli  11 poslanci MsZ. Nebola prítomná Ing. Perháčová.  

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

 

 

 

24. Návrh na uznesenie. 

 

 Ing. Lívia Kozlová, predsedníčka návrhovej komisie, predložila návrh na uznesenie 

zo 4. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

 

 

25. Diskusia. 

  

Neboli žiadne diskusné príspevky. 
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26. Záver. 

 

Primátorka mesta sa  poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 4. zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

 

 

V Krompachoch 20. apríla  2011  

 

Zapísala : Anna Čechová 

 

 

 

Mgr. Emil MUĽ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednosta MsÚ                      primátorka mesta 

 

 

 

 

 

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

 

Igor   JENDRUCH,  poslanec MsZ 

Samuel  ČIASNOHA,   poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


