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ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 4. decembra 2014 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  

v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

1. Otvorenie. 

2. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení o 

zvolení. 

3. Sľub primátorky mesta Krompachy. 

4. Sľub poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

5. Príhovor primátorky mesta Krompachy. 

Zdena Stettnerová, členka ZPOZ-u, privítala prítomných na slávnostnom ustanovujúcom 

zasadaní mestského zastupiteľstva. 

Ing. Štefan Ondáš, podpredseda miestnej volebnej komisie prečítal informáciu predsedu 

miestnej volebnej komisie v Krompachoch o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva 

a o výsledku voľby primátora, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

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

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, zložila zákonom predpísaný sľub primátora mesta. 

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

Novozvolení poslanci MsZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva. 

MsZ prijalo uznesenie č. 1/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje). 

Primátorka mesta svojim príspevkom sa prihovorila novozvoleným poslancom MsZ 

a všetkým prítomným. Príhovor primátorky mesta je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie ustanovujúce  zasadanie 

mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, zástupcov médií.  Mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné. Prítomných bolo  12 poslancov mestského zastupiteľstva. Primátorka 

mesta predložila návrh programu dnešného rokovania. 

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh doplniť program o zriadenie komisie.  

Poslankyňa Dzimková – navrhla, aby  2 členov komisie navrhol predseda komisie, 2 

podpredseda a  2 primátorka mesta. 

Poslanec Hojstrič – akceptuje zmeny, navrhol vypustiť z programu rokovania odvolanie 

a voľbu členov redakčnej rady a do  bodu 12 – doplniť aktualizáciu zásad hospodárenia 

s majetkom mesta. V programe mu chýba bod  interpelácie poslancov a nesúhlasí s návrhom 

poslankyne Dzimkovej. Prečo nie je bod určenie platu primátorke mesta. 

Primátorka mesta – do ustanovujúceho zasadania sa nedal bod interpelácia poslancov. 

Poslanec  Barbuš  ustanovujúce mestské zastupiteľstvo má svoje špecifiká, čo treba splniť. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci OOSaSV – je všeobecné ustanovenie a jednou  z možnosti je, že 

nový primátor musí mať schválený plat, ale  povinnosť je,  raz ročne prerokovať plat 

primátora. Staronový primátor nemusí mať znova schválený plat, keďže už tohto roku plat bol 

prerokovaný, citoval odborný časopis na základe ktorého bol program zasadania pripravený 

a predložený. 

Poslankyňa Derdáková – v zmysle zákona o platovom postavení starostov a primátor, 

nemusí sa určiť plat.   
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Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka  – tento bod jej chýbal,  bol predložený odborný 

časopis,  ale  povinnosťou obecného zastupiteľstva  je,  schváliť plat starostu. Usmernenie je 

ministerstvom vnútra, je to na poslancoch MsZ, či si to dajú do pozvánky. Preverovala 

u okolitých mestách, kde sú znovu zvolení staronoví starostovia. Stotožňuje sa s návrhom 

ministerstva vnútra, že tento bod mal byť prerokovaný. 

Poslanec Barbuš - platí zákon raz ročne schvaľovať plat. 

Primátorka mesta  – zriadenie komisií, vypustiť redakčnú radu, ak boli takéto návrhy, bolo 

dobré dať vedieť vopred, aby bolo možné upraviť materiály.  Mandát získali poslanci aj 

primátorka, požiadala o spoluprácu, bola to vôľa ľudí, keďže voľby takto dopadli. Nie je 

problém stretnúť a dohodnúť sa  a  predložiť materiály. Chýbajú náplň novej komisie. 

Poslankyňa Kozlová – počet komisií ostáva, dve sa zlučujú. 

Poslanec Hojstrič  – nevidí dôvod, aby sa nezriadili komisie. Cieľom je vytvoriť cieľové 

komisie. 

Poslankyňa Derdáková – navrhla vypustiť body 7,8.  

Za  poslanecký návrh Derdákovej boli 9 poslanci MsZ, Derdáková, Barbuš, Jendruch, Ontko, 

Stana, Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Šmídová, hlasovania sa zdržali Puchala, Dzimková, 

Zahuranec.  

Za poslanecký návrh Hojstriča vypustiť bod k odvolaniu a voľby redakčnej rady, doplniť 

aktualizáciu o zásady hospodárenia s majetkom mesta boli všetci poslanci MsZ. 

Primátorka mesta z programu sa vypúšťajú body 3, 5, 6, 7, 8, 11. Za takto upravený program 

boli všetci poslanci MsZ. 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba mandátovej komisie. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Voľba volebnej komisie. 

6. Správa mandátovej komisie. 

7. Návrh na odvolanie predsedov, podpredsedov, členov komisií MsZ v Krompachoch. 

8. Voľba predsedov,  podpredsedov  a členov komisií MsZ. 

9. Poučenie oprávnenej osoby vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

10. Schválenie sobášiacich v novom volebnom období. 

11. Návrh na odvolanie a menovanie členov redakčnej rady. 

12. Návrh na menovanie pracovnej komisie na aktualizáciu Štatútu mesta, rokovacích 

poriadkov MsZ v Krompachoch, Zásad odmeňovania poslancov MsZ a Štatútu 

Krompašského spravodajcu.  

13. Návrh na poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie MsZ v Krompachoch. 

14. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, 

Krompachy – predškolská výchova. 

15. Rôzne. 

a) informácia o poverení zastupovania primátorky mesta. 

16. Diskusia. 

17. Záver. 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ  Ľuboša ONTKA a Evu DERDÁKOVÚ. 
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2. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

KOZLOVÁ, členovia: Igor JENDRUCH a Oľga DZIMKOVÁ.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Šmídová, Ontko,  Stana, Zahuranec, Mičeková, Barbuš, 

     Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

3. Poučenie oprávnenej osoby vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

Ing. Ivančo prečítal Poučenie oprávnenej osoby vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

Poslanec Puchala – poslanci neboli poučení o ochrane osobných údajov, zákon je platný od 

1.1.2014 

Primátorka mesta  – materiály pre poslancov mestského zastupiteľstva  môžu prísť do 

kontaktu s osobnými údajmi, poučení budú aj členovia komisií. 

Poslankyňa Derdáková – je spracovaný bezpečnostný projekt. 

Ing. Ivančo – bol spracovaný na prelome rokov 2012 -2013 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Šmídová, Ontko,  Stana, Zahuranec, Mičeková, Barbuš, 

     Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 1/A.3, 4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

4. Schválenie sobášiacich v novom volebnom období. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na schválenie sobášiacich v novom volebnom 

období, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Šmídová, Ontko,  Stana, Zahuranec, Mičeková, Barbuš, 

     Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

5. Návrh na menovanie pracovnej komisie na aktualizáciu Štatútu mesta, rokovacích 

poriadkov MsZ v Krompachoch, Zásad odmeňovania poslancov MsZ a Štatútu 

Krompašského spravodajcu.  

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na menovanie pracovnej  komisie na 

aktualizáciu Štatútu mesta, rokovacích poriadkov MsZ v Krompachoch, Zásad odmeňovania 

poslancov MsZ, Štatútu Krompašského spravodajcu a Zásad hospodárenia s majetkom mesta, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Šmídová, Ontko,  Stana, Zahuranec, Mičeková, Barbuš, 

     Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

6. Návrh na poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 

MsZ v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na poverenie poslanca MsZ, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Mičeková – predložila poslanecký návrh , aby povereným poslancom MsZ bol 

Igor  Jendruch. 

Za predložený poslanecký návrh bolo 11 poslancov, Dzimková, Šmídová, Ontko,  Stana, 

Zahuranec, Mičeková, Barbuš, Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Puchala, hlasovania sa zdržal 

Jendruch. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Šmídová, Ontko,  Stana, Zahuranec, Mičeková, Barbuš, 

     Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

7. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, 

Krompachy – predškolská výchova. 

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložil písomný 

návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy – 

predškolská výchova, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – nie sú potrebné finančné prostriedky na prípadnú na havarijnú 

situáciu, stihnú sa vyčerpať, ohrozí to otvorenie MŠ? 

Ing. Znanec – nie, je všetko pripravené, stihnú sa vyčerpať. 

Poslanec Zahuranec – je to dosť a čo s tým, ktoré sa nevyčerpú. 

Ing. Znanec – v prípade potreby sa rozpustí,  alebo ostanú nevyčerpané 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Dzimková, Šmídová, Ontko,  Stana, Zahuranec, Mičeková, Barbuš, 

     Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 1/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

8. Rôzne. 

a) informácia o poverení zastupovania primátorky mesta. 

Primátorka mesta informovala o poverení zastupovania primátorky mesta. Zastupovaním je 

poverený poslanec MsZ Stanislav Barbuš.  

Poslanec Hojstrič – bol zástupca primátorky za 4 roky na celý úväzok? Bude obsadená 

funkcia prednostu MsÚ? 
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Primátorka mesta  – zástupca bol  na 0,7 úväzok počas 3,5 roka. Celý úväzok si zaslúži,  je 

to v jej kompetencii rozhodnúť na aký úväzok bude zástupca primátorky mesta. Funkcia 

prednostu asi momentálne nebude obsadená. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Šmídová, Ontko,  Stana, Zahuranec, Mičeková,  

     Kozlová, Derdáková, Hojstrič, Puchala. 

zdržal sa : 1 - Barbuš 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 1/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

9. Diskusia  

 

Primátorka mesta – od 1.12. 2014 je rozpočet  mesta zverejnený na stránke mesta, ak sú 

otázky je možné odpovedať teraz. Pozmeňujúce návrhy predloížiť skôr, aby bolo možné ich 

pozmeniť. Ak nebude prijatý rozpočet, nebude možné vyfinancovať stavby – projekty. 

Poslanec Hojstrič – je už  investor do HPP? 

Primátorka mesta – investor oslovil Ing. Balážovú, že odstupuje od zámeru.                        

V priemyselnom  parku je potrebné obsadiť 12 miest.  SEZ bude vyzvaný, aby  zabezpečil 

investora. Zmluva medzi mestom a SEZ-om je platná. Ponuka bola aj zo Švajčiarska, 

spolupracuje sa aj  s Panasonicom. Ukončuje sa výstavba HPP. 

Poslanec Hojstrič -  prečo odstúpil investor. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – do súťaže sa prihlásili, 

splnili podmienky až na jednu, ale odstúpili od ponuky. 

Poslanec Zahuranec – kedy je kolaudácia HPP a odkedy bude tam  zamestnaných  12 ľudí. 

Primátorka mesta  – začiatok kolaudácie je 12. 12. 2014 a koniec 20. 12. 2014, usmernenie 

je, že  do 3 mesiacov musia byť splnené ukazovatele. Požiadaný bol úrad práce o spoluprácu.  

Poslankyňa Kozlová – rozpočet závisí od  VZN? 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia – rozpočet nie je závislí na vydaných 

rozhodnutiach, skutočnosť je vyššia ale nie podľa rozhodnutí, sú zahrnuté aj nedoplatky za 

predchádzajúce roky. 

Poslankyňa Derdáková – v dôvodovej  správe uviesť špecifikáciu, predpoklad. Požiadala 

o stretnutie poslancov MsZ k rozpočtu so spracovateľmi rozpočtu. 

Primátorka mesta  – stretnúť sa nie je problém, ale k jednotlivým kapitolám informujú 

jednotliví vedúci, navrhnutý termín stretnutia je 10. 12. 2014  o 13.30 hod.  a pripomienky 

k rozpočtu mesta zaslať na sekretariát primátorky mesta. 

Poslankyňa Kozlová – je nárast za  nebytové priestory?  

Ing. Balážová – nie. 
 

10. Záver.  

Primátorka mesta   sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom ustanovujúcom  

zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

V Krompachoch  4. decembra 2014 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

           Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                  primátorka mesta       

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

     Eva  DERDÁKOVÁ, poslankyňa MsZ 

     Ľuboš ONTKO,       poslanec MsZ 
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