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ZÁPISNICA 
z 2. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

15. decembra  2014 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 2.  zasadanie mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov spoločností 

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

schopné. Prítomných bolo  11 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti nebol MUDr. 

Marián Hojstrič. Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania, ktorý bol 

jednohlasne schválený. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Voľba volebnej komisie. 

5. Interpelácie poslancov MsZ. 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 15. decembru 2014. 

7. Majetkové návrhy. 

8. Návrh na zrušenie komisií MsZ, odvolanie predsedov, podpredsedov, členov komisií 

MsZ v Krompachoch. 

9. Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba predsedov,  podpredsedov a členov komisií 

MsZ v Krompachoch. 

10. Návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2010 o určení výšky dotácie   

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy. 

11. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2014. 

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 

Krompachy  na rok 2015 a roky 2016-2017. 

14. Plán investícií mesta Krompachy na rok 2015. 

15. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady. 

16. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 

Krompachy. 

17. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2015 a roky 2016-2017. 

18. Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2015. 

19. Informácia – Doplnok č. 7 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

20. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2015. 

21. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp na území 

mesta Krompachy. 

22. Rôzne. 
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23. Diskusia. 

24. Záver. 

 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Líviu KOZLOVÚ a  Ľuboša ONTKA. 

 

2. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

PUCHALA, členovia Ján ZAHURANEC a  Marta MIČEKOVÁ.   

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

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

 

4. Voľba volebnej, hlasovacej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie hlasovacej komisie: predseda: Igor 

JENDRUCH, členovia Oľga DZIMKOVÁ, Slávka ŠMIDOVÁ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

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

 

5.   Interpelácia poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Derdáková – predložila písomnú interpeláciu, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Primátorka mesta -  v termíne do 30 dní bude zaslaná písomná odpoveď. 

Poslankyňa Kozlová predložila písomnú interpeláciu, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Bolo 

vydané  mimoriadneho čísla Krompašského spravodajcu, v ktorom boli uvedené nesprávne 

údaje čo sa týka úverov, preto  požaduje aby občanom boli uvedené správne informácie. 

Primátorka mesta  – taktiež bude zaslaná  písomná odpoveď. 

 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k  2014. 

 

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

MsZ v Krompachoch k 15. decembru 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

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

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

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

 

7. Majetkové návrhy. 

 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku mesta a regionálnej politiky, predložila 

majetkové návrhy  v písomnej forme, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

a) darovanie pozemkov na Banskej ulici v Krompachoch, od Marty Síkorovej, Stará 

cesta 2, Krompachy.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

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

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

b) predaj pozemkov na Kúpeľnej ulici v Krompachoch Františkovi Jendruchovi 

s manželkou trvale bytom Kúpeľná č. 13, Krompachy – ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

Poslanec Zahuranec – je to bežná cena? 

Ing. Balážová – niekedy to  boli vyhláškové ceby, teraz môže MsZ rozhodnúť o cene formou 

osobitného zreteľa, alebo znaleckým posudkom. 

Zástupca primátorky mesta  – je to medza, užívali to rodičia pána Jendrucha už niekoľko 

rokov. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje kúpnu zmluvu). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

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

 

c) predaj pozemkov na Kúpeľnej ulici v Krompachoch Ing. Ladislavovi Oškovi 

s manželkou trvale bytom Nová Lesná – ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

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

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje kúpnu zmluvu). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.3 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

d) nájom budovy na Trangusovej ul. súp. č. 351 v Krompachoch Gréckokatolíckej cirkvi 

Slovinky ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zmluvu o nájme). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.4 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

e) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 952 na Hlavnej 

ul. č. 35 v Krompachoch 

 

Poslanec Jendruch – kto je šéfom charity v našom meste. 

Primátorka mesta  – v Krompachoch nie je charita. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.5 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

f) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľností v Hnedom priemyselnom 

parku v Krompachoch. 

 

Poslankyňa Derdáková – kto sa prihlási, môže súhlasiť s jednou alternatívou? 

Ing. Balážová – ak by zobral  celý areál bolo nevýhodné pre nás,  ale je výhodnejšie ak si 

priestory prenájmu po častiach. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.6 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

g) predaj bytu v rodinnom dome na Maurerovej ul. č. 992/15  v Krompachoch Ing. René 

Bartkovi, bytom Slovinská č. 8/10, Krompachy. 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.7 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

h) zámer predať pozemok na ulici Robotníckej v Krompachoch za účelom rozšírenia 

pozemku pri rodinnom dome – Tadeáš Čarnoký 

 

Poslanec Puchala – nebude dotknutý Rabatín, keďže schválená cena pre neho bola za 12,-- €. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.11-1– viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za priamy predaj boli Jendruch, Dzimková, Derdáková, 

Šmidová, Ontko, Mičeková, Kozlová, Derdáková, Puchala. Za obchodnú verejnú súťaž boli 

Stana, Zahuranec, Barbuš, v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.11-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje priamy predaj). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 
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zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.8– viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
8. Návrh na zrušenie komisií MsZ, odvolanie predsedov, podpredsedov, členov komisií MsZ 

v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zrušenie komisií MsZ, odvolanie predsedov, 

podpredsedov, členov komisií MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší komisie). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva predsedov). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/F.2 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva podpredsedov). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/F.3 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva členov). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

v miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/F.4 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva členov z radov 

občanov). 
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9. Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba predsedov,  podpredsedov a členov komisií MsZ 

v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba predsedov, 

podpredsedov a členov komisií MsZ v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (zriaďuje komisie). 

Voľba predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ sa uskutočnila tajným hlasovaním. 

Poslanec Jendruch, predseda volebnej komisie informoval o výsledkoch volieb. 

Rozdaných bolo 12 hlasovacích lístkov na voľbu predsedov komisií MsZ, platných bolo 12, 

za bolo všetkých 12. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/A.3 – viď pripojené pri zápisnici (volí predsedov komisií). 

Rozdaných bolo 12 hlasovacích lístkov na voľbu podpredsedov komisií MsZ, platných bolo 

12, za bolo všetkých 12. 

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

Rozdaných bolo 12 hlasovacích lístkov na voľbu členov komisií MsZ, platných bolo 12, za 

bolo všetkých 12. 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/A.5 – viď pripojené pri zápisnici (volí členov komisií). 

 

10. Návrh Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2010 o určení výšky dotácie   

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh  Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 

1/2010 o určení výšky dotácie   na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – chýba dátum zverejnenia. 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, kultúry a mládeže, doplnok bol zverejnený 27. 

novembra 2014. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

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

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.9 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

11. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2014. 

 

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

na rok 2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Ing. Znanec – zmena sa týka  vlastných príjmov.  

Poslankyňa Derdáková – upravený rozpočet je už  po dohodovacom konaní?  

Ing. Znanec – je to už definitívny rozpočet pre rok 2014 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomný návrh Plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2015, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Niektoré subjekty sa kontrolujú 

ročne, alebo raz za 2 roky. Poslanci MsZ môžu predložiť návrhy kontrol, je možnosť si 

pozrieť vykonané kontroly,  je zato, aby sa kontroly zverejňovali na webovom sídle mesta. 

Poslankyňa Derdáková – predložila  poslanecký návrh na doplnenie plánu, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Poslanec Puchala – predložil poslanecký návrh doplniť o kontrolu na výberové konanie 

tovaru a služieb v  MŠ a ZŠ, na verejné obstarávanie, predložené ponuky, či boli vybrané 

najvýhodnejšie ponuky. Návrh je prílohou tejto zápisnice. 

Za poslanecký návrh poslankyne Derdákovej boli  všetci 12 poslanci MsZ. 

Za poslanecký návrh poslanca Puchalu  boli  všetci 12 poslanci MsZ. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta 

Krompachy  na rok 2015 a roky 2016-2017. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy 

k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2015 a roky 2016 -2017, ktoré je prílohou tejto 



10 

 

zápisnice. Odporúča, aby poslanci MsZ 1x štvrťročne  obdŕžali plnenie rozpočtu, vrátane 

záväzkov a pohľadávok. Rezervy sú vo výdavkových častiach napríklad v reprezentačnom, 

propagácie mesta,  kupovanie bytov, Rozpočet je živý materiál, môže sa meniť, zmena sa 

premietne prostredníctvom rozpočtových opatreniach. V období provizória nie je možné 

dávať dotácie. 

Poslankyňa Derdáková – požiadala, aby plnenie rozpočtu sa predkladalo  na každé 

zasadanie MsZ 

Poslanec Hojstrič – daňové príjmy sú rizikové, ale pri zhrnutí odporúča rozpočet schváliť. 

Hlavná kontrolórka – je to rizikové,  

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Derdáková  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

14. Plán investícií mesta Krompachy na rok 2015. 

 

Primátorka mesta predložila písomný plán investícií mesta Krompachy na rok 2015, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – porovnala návrh s návrhom rozpočtu, je niekoľko nezrovnalosti.  

Ing. Balážová vysvetlila, že čiastky sedia, niektoré veci sú rozdelené v dvoch položkách.  

Primátorka mesta  – neoprávnené prostriedky sú revitalizácia, rozpočet z ministerstva 

hospodárstva boli 930 000,-- €,  5% musí hradiť mesto, sú aj  neoprávnené prostriedky ako je 

napr. preložka káblov, prekládky a pod. musíme si ich sami zrealizovať. 

Ing. Čupajová – príjem je v dvoch položkách, spoluúčasť, plus dotácia na každú stavbu. 

Poslankyňa Derdáková – tá suma nesedí.  

Ing. Balážová – čiastka sa môže meniť, projekty nie sú vysúťažené. 

Primátorka mesta – nie všetko prešlo verejným obstarávaním, môže dôjsť k zmene.  

Ing. Čupajová  – v realizačnej časti bolo viacej, proces verejného obstarávania sa preklopilo 

do roku 2015. 

Poslanec Hojstrič – sú projekty o ktorých nevieme. 

Ing. Čupajová – vypracovanie projektovej dokumentácie a 5% účasť, je v návrhu, uvidí sa 

podľa výziev. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

15. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh  VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2014 

o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – v čl. 11 aj pri komunálnom odpade  v roku 2014 bola vyhovená 

táto možnosť. 
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Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia – nebola. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.10 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
 

16. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta 

Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh  VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2014 

o miestnych daniach na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/H.3 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.11 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

17. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2015 a roky 2016-2017. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2015 a roky 

2016-2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – dôvodová správa by mala byť obšírnejšia, vysvetlená investičná 

činnosť, spoluúčasť. Rizík nie je málo, v prípade úspešnosti projektov, existuje systém 

refundácie.  

Primátorka mesta – pri prefinancovaní sa predloží  faktúra, žiadosť,  odkontroluje sa, či sú 

výdavky oprávnené. Neodsúhlasené sú ako neoprávnené, dáva sa žiadosť o zmenu, odobrená 

žiadosť  preplatí sa 95 % a 5% zaplatíme my, potom prídu finančné prostriedky na  náš účet. 

Poslankyňa Derdáková – nevieme odhadnúť čerpanie krátkodobého úveru. 

Primátorka mesta – nie, krátkodobé úvery sa nezapočítavajú do dlhodobej zaťaženosti 

mesta. 

Poslankyňa Derdáková – bežný rozpočet – geometrické plány a geometrické  posudky, ako 

to je.  

Ing. Balážová  – je to  z majetkového úseku, poralizačné zamerania revitalizácie mesta. 

Poslankyňa Derdáková – to všetko bolo treba formálne uviesť v dôvodovej správe. 
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Poslankyňa Kozlová – ako je to so zamestnaním 12 zamestnancov v HPP. 

Primátorka mesta  – bola zaslaná žiadosť na ministerstvo hospodárstva  na predlženie 

termínu, je prísľub posunúť zamestnať o pol roka. Predložená bola žiadosť na 5 pracovníkov 

do HPP ako strážna služba od 1. januára 2015.  

Poslanec Hojstrič – ako primátorka hodnotí rozpočet. 

Primátorka mesta každý rozpočet v príjmovej časti sme sa trafili, výdavky sa odvíjajú od 

príjmov. Môžu vyskočiť aj iné projekty – dotácie. Ministerstvá zverejňujú projekty, je veľká 

ťarcha na samosprávy. Od ministerstva pôdohospodárstva nevieme dostať stanovisko 

k zriadeniu komunitného centra, aj keď úrad verejného obstarávania odsúhlasil, že verejné 

obstarávanie prebehlo v zmysle zákona. Verí, že sa podarí ustať rozpočet. Na začiatku roka 

musíme zaplatiť BHMK, SEZ-u,  

Poslanec Hojstrič  – ešte nevieme, čo nás bude HPP bude stáť. 

Primátorka mesta – máme investora, ktorý v roku 2009 podpísal zmluvu, bol aj iný investor, 

ale poslanci ho neschválili. Môže sa stať, že sa nájde investor, možno nie. Nechceme 

pripustiť, aby priemyselný park nebol obsadený. Bola by rada, aby investor zamestnal 500 

ľudí, Panasonic končí, ľudia budú nezamestnaní. Náklady v HPP sa zvyšujú napr. pripojenie 

na elektrickú energiu, splašková voda. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za      : 8 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Barbuš, Puchala.     

zdržal sa : 1 – Mičeková. 

proti      : 3 – Derdáková, Hojstrič, Kozlová.  

 

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Barbuš, Puchala,  

     Hojstrič, Derdáková.    

zdržal sa : 1 – Mičeková. 

proti      : 1 –Kozlová.  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.12 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
 

18. Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2015. 

 

Ing. Znanec predložil písomný návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské 

zariadenia na rok 2015, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za      : 11 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Barbuš, Puchala,  

     Hojstrič, Mičeková, Kozlová.    

zdržal sa : 0 

proti      : 0 

V miestnosti nebola Derdáková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

19. Informácia – Doplnok č. 7 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu – Doplnok č. 7 k Organizačnému poriadku 

Mestského úradu v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

za      : 9 -  Dzimková, Ontko, Šmidová, Stana, Zahuranec, Barbuš, Puchala, Derdáková 
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   Mičeková,  

zdržal sa : 1 – Hojstrič. 

proti      : 0 

V miestnosti nebol poslanec Jendruch, nehlasovala poslankyňa Kozlová.  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/C.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
 

20. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2015. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh harmonogramu zasadaní MsZ 

v Krompachoch na rok 2015, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Hojstrič –  predložil poslanecký návrh, aby zasadanie MsZ bolo 18. februára 2014. 

Za predložený poslanecký návrh boli  všetci 12 poslanci MsZ. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/D.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
 

21. Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na 

území mesta Krompachy. 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2014 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu žúmp na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Mesto  nemalo 

prijaté VZN, boli predložené námietky prokurátora, preto  je spracovaný návrh. 

Zástupca primátorky mesta – bolo prijaté VZN na základe štábu CO v okrese Spišská Nová 

Ves sme prijali VZN, prokurátorka to napadla a navrhla ho zrušiť z dôvodu, že nebolo prijaté 

podľa zákona, ktorý splnomocňuje obce a mestá vypracovať nové VZN.  Prokurátorka bola 

oboznámená, že nedodržíme 30 dňovú lehotu na prijatie VZN  kvôli voľbám do samospráv,  

bude prijatý na najbližšom  zasadaní MsZ, akceptovala to. 

Poslankyňa Derdáková – vieme skontrolovať žumpy, priepustnosť. 

Zástupca primátorky mesta  –kontrola je jednoduchá,  musí predložiť doklad, ako sa 

zneškodňuje odpad zo žúmp. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 2/J.13 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
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22. Diskusia. 

 

Zástupca primátorky mesta  -  navrhol vypustiť bod diskusia, keďže  je nahradený bodom 

interpelácia poslancov. 

Poslanec Hojstrič – nemá s tým problém 

Primátorka mesta  – na zasadaniach ZMOS-u, KSK nie je diskusia, len interpelácia. 

Poslanec Stana – krytá plaváreň bude funkčná? 

Poslanec Ontko nesúhlasí s tým, aby sa bod diskusia vypusti, pretože v diskusii sú veci, 

o ktorých sa môže hovoriť. 

Primátorka mesta  – snahou je, aby  čo najdlhšie bola krytá plaváreň otvorená.  SZSŠ 

požiadala, aby sa plaváreň mohla zatvoriť, pristúpilo sa k zatvoreniu, ale náklady sú stále. 

Otvorená je 2x v roku, opravujú sa najdôležitejšie veci, ľudia však  nechodia. 

Poslankyňa Derdáková – požiadavka na  priebežné čerpanie rozpočtu, materiály predkladať  

v písomnej forme, keďže poslanci nemajú notebooky.  

Zástupca primátorky mesta – je schválený rozpočet, bude výberové konanie a zakúpia sa 

nové notebooky. 

Poslanec Puchala – mesto sa obáva k sankciám čo sa týka žúmp. Opýtal sa náčelníka MsP, či 

bola udelená pokuta za neprihláseného psa. 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP – kontroluje sa prihlásenie psov, ale podľa majiteľov sú psy 

na návšteve, pričom sú tu dlhodobo, ale nie je zákonný postup na takéto riešenie. 

Poslanec Stana – je dosť vysoká daň za psa, košov je málo. 

Primátorka mesta  –je to príjem pre  mesto. Je zakúpený vysávač na exkrementy, na jar sa 

čistí mesto od exkrementov, koše sa priebežne zakupujú. 

 

23. Záver.  

 

Primátorka mesta   sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom 2.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch. Pozvala prítomných na Vianočné trhy, vianočný punč, ktorý 

varí a predáva ZUŠ a výťažok je pre ZUŠ. Popriala všetkým spokojné prežitie vianočných 

sviatkov s pozvánkou na novoročný  ohňostroj. 

 

V Krompachoch  15. decembra  2014 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

           Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                       primátorka mesta       

 

 

 

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

     Ing. Lívia KOZLOVÁ, poslankyňa MsZ 

     Ing. Ľuboš ONTKO,  poslanec MsZ 
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