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ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

15. apríla 2015 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 4. zasadnutia  

mestského zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zamestnancov mesta, zástupcov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta. Počas interpelácie poslancov prišli na zasadanie 

študenti Gymnázia Krompachy, ktorých pani primátorka privítala. Mestské zastupiteľstvo 

bolo uznášania schopné. Prítomných bolo 12 poslancov mestského zastupiteľstva. Primátorka 

mesta predložila návrh programu dnešného rokovania. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – predložil poslanecký návrh stiahnuť  

z programu rokovania bod č. 29 - Návrh na schválenie rokovacieho poriadku komisií MsZ, 

ďalšie body sa posunú. Nebol zverejnený 15 dní pred rokovaním zasadania MsZ na 

pripomienkovanie. V návrhu sú časti, ktoré nadväzujú na štatút mesta, ten  na toto rokovanie 

nebol predložený na schválenie, platí súčasný. Štatút patrí medzi  základné dokumenty mesta 

Ak sa zmení, budeme sa opätovne vracať k rokovaciemu poriadku komisií a upravovať. 

Vyjadruje sa napríklad k podnikateľskej činnosti, môže sa vyjadrovať k otváracím hodinám. 

Je to odkopírované, je potrebné pripraviť solídny návrh. 

Poslanec Jendruch – zmenili sa komisie MsZ v názve a činnosti, preto je predložený tento 

návrh..  

Primátorka mesta  – aj v štatúte sú veci, ktoré už neplatia, niektoré sú nad rámec zákona, sú 

v rozpore so zákonom. Je to základný materiál mesta.  

Poslanec Puchala – pán zástupca je dlhoročným poslancom, mohol pomôcť, aby sa predišlo 

týmto veciam. Všetci poslanci sa majú podieľať na úprave materiálov obce. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta, bola menovaná komisia na aktualizáciu 

dokumentov mesta. Samozrejme, že mám pripravené úpravy. 

Za predložený  poslanecký návrh boli všetci. Vypustený bod. 

TZa takto upravený program  bol jednohlasne schválený.  

Primátorka mesta  – predstavila prítomným pani Annu Nemčíkovú, prednostku MsÚ, ktorá 

bola menovaná do funkcie primátorkou mesta od 1. marca 2015. 

 

 

Program rokovania: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba hlasovacej komisie 

5. Interpelácie poslancov 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch ku dňu 15.4.2015 

7. Majetkové návrhy 

8. Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014 

9. Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2014 

10. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2014 
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11. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 

2014 

12. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014 

13. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

14. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní 

15. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

a školských zariadení so sídlom v Krompachoch 

16. Informácia o výberovom konaní na riaditeľku MŠ Hlavná ulica v Krompachoch 

17. Správa o činnosti DHZ Krompachy k 31.12.2014 

18. Vyhodnotenie Plánu opráv nebytových priestorov za rok 2014 a návrh Plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2015 

19. Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2015 

20. Informácia o vývoji nezamestnanosti v meste Krompachy 

21. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly 

22. Informácia o zmene Organizačnej štruktúry - Doplnok č. 10, č. 11 

23. Informácia – programy zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných komunít 

pre programovacie obdobie 2014 - 2020 

24. Protest prokurátora 

25. Informácia k dotazu poslancov MsZ k  platu starostu 

26. Prerokovanie platu primátorky mesta Krompachy 

27. Určenie platu hlavnej kontrolórky mesta Krompachy 

28. Schválenie zahraničných služobných ciest primátorke mesta Krompachy pre rok 2015 

29. Návrh rokovacieho poriadku komisií MsZ 

30. Rôzne: 

a) návrh na odvolanie člena redakčnej rady 

b) informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu 

31. Diskusia 

32. Záver 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Oľgu DZIMKOVÚ a Stanislava BARBUŠA . 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

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

DERDAKOVÁ, členovia Matúš STANA a  Marta MIČEKOVÁ.   

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. 4/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

 

4. Voľba volebnej, hlasovacej komisie 

 

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

ŠMIDOVÁ, členovia Igor JENDRUCH, Ľuboš ONTKO. 
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Z prítomných 12 poslancov MsZ:  

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

 

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

 

 

5.   Interpelácia poslancov MsZ 

 

Poslanec Puchala – v akom štádiu je  investícia po povodniach – revitalizácia mesta, či 

mesto pravidelne uhrádza faktúry za vykonané práce. Raz sa pracuje, raz nie a boli 

výhovorky, že nemajú zaplatené za práce. Žiadal, aby na  kontrolný deň boli prizvaní poslanci 

MsZ. 

Primátorka mesta  – včera bol kontrolný deň za účasti kompetentných: spoločnosť Hollstav, 

vedenie mesta, projektanta. Termín ukončenia je do 30.5.2015 a bude dodržaný, najneskôr 

do 4.6.2015. Financovanie sa dodržuje, 60 dňová lehota splatnosti na úhradu faktúry je 

dodržaná.  Prvá úhrada prebehla až koncom februára z dôvodu, že štátna pokladnica bola 

uzatvorená. Na kontrolný deň nie je problém prizvať poslancov, ďalší kontrolný deň bude o 2 

týždne. Stavba musí byť ukončená do konca júna, ale musí byť aj odfinancovaná. 

Poslanec Stana – občania mesta ho oslovili, prečo sa neuskutočnilo výberové konanie na 

funkciu prednostu MsÚ. Vhodnejšie by bolo, aby to bol krompašan. Hovorilo sa, že funkcia 

prednostu nebude obsadená, pokiaľ sa nenájde investor do HPP. 

Primátorka mesta – menovanie je v kompetencii primátora mesta, je to v zmysle zákona 

o obecnom  zriadení. Pani prednostka pracovala 12 rokov ako primátorka mesta Gelnica. 

Zákon nebol porušený. Áno, hovorila o tom, že pokiaľ sa nenájde investor, nebude menovaný 

prednosta, investor sa našiel, preto bola menovaná do funkcie pani Nemčíková 

Poslanec Hojstrič – súhlasí s názorom pána poslanca Stanu, je to v plnej kompetencii 

primátorky mesta. Nešťastie bolo, keď odišiel investor z Panasonicu, pani primátorka sa 

vyjadrila, koľko krompašanov žiada o prácu a zamestnanie dostal niekto, kto nie je 

krompašanom.  

Primátorka mesta – kopec ľudí z Krompách pracuje mimo Krompách a nikto to nevytýka.  

Poslanec Hojstrič  -  zástupca primátorky stále upozorňuje, že treba dodržiavať zákon, 

v rokovacom poriadku máme uvedené, že podmienkou na prednostu MsÚ je potrebné 

vysokoškolské vzdelanie.  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – zákon to už dávno zrušil, štatút mal byť 

upravený. Každý z poslancov má právo  navrhnúť zmeny a  doplnky.   

Poslankyňa Mičeková - tú istú otázku chcela položiť. Funkcia sa nemusela zrušiť, mohla 

ostať. Ľudia sú presvedčení, že aj krompašania majú kvality.  

 

 

6. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 15. aprílu 2015 

 

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

MsZ v Krompachoch k 15. aprílu 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – uznesenie MsZ č. 3/F.11 termín platnosti je do 30.4.2015, ale 

zaujíma sa, či bude splnené v stanovenom termíne a či sa na ňom pracuje. 
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Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky  – oslovený bol 

znalec na vyhotovenie znaleckého posudku na určenie trhového nájomného v objekte 

neštátnych zdravotných zariadení na Štúrovej ulici. Nie je to jednoduché, nakoľko trhové 

nájomné nie je možné určiť štandardným spôsobom, musí riešiť porovnávacou metódou. 

K tomu je nevyhnutné zabezpečiť nájomné zmluvy na porovnateľné objekty v okolí mesta. 

Oslovené boli okolité obce, aby poskytli zmluvu pre porovnanie cien. Po održaní týchto 

zmlúv budú následne zaslané znalcovi, ktorý vyhotoví znalecký posudok.  Aj v prípade 

vyhotovenia tohto znaleckého posudku nevieme zabezpečiť, aby bolo nájomné v predmetnom 

objekte upravené, nakoľko objekt je v nájme spoločnosti Termokomplex s.r.o., ktorý určuje 

ceny nájmu.    

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. 4/B.1, B.2– viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/C.1, C.2 – viď pripojené pri zápisnici (predlžuje). 

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

 

7. Majetkové návrhy 

 

a) primátorka mesta predložila písomný majetkový návrh na schválenie investora do 

výrobnej haly v HPP - spoločnosť Lavaton s.r.o., Trnava, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Prítomní boli zástupcovia spoločnosti Lavaton, ktorá sa prihlásila do súťaže o priestory v HPP 

a splnila všetky podmienky. Zástupcovia  predstavili svoju spoločnosť, jej zámery.  

Pán Jozef Jaroška, zástupca spoločnosti Lavaton. Je to najväčšia slovenská  spoločnosť,  

ktorá sa zaoberá priemyselným praním a čistením. Perie pre hotely, zdravotníctvo, priemysel, 

doplnkové služby, pre cca 30 nemocníc z východu, pre Svet zdravia, prešovskú nemocnicu. 

Toho času sa perie  v Maďarsku, túto činnosť chcú  robiť na Slovensku, hlavne  pre východ 

Slovenska. Priestory sú vyhovujúce na túto činnosť. Na rakúskom trhu sa perie pre dva 

hotely, Kempinski, Ritz Carlton. V Trnave je čistá a suchá prevádzka, je to najmodernejšie 

pranie, sušička je pásová, kde sa ďalej spracováva. V Krompachoch bude obdobná  

technológia ako v Trnave. Vozový park je cca 17 áut, zabezpečujú dopravu bielizne po 

zákazníkoch. Investičný zámer – predpoklad je preinvestovať cca 2 mil. €. Firma 

Kannegiesser je lídrom na svetovom trhu je dodávateľom chémie, sú vlastníkmi certifikátov. 

Kapacita práčovne by pokrývala odberateľov od Liptovského  Mikuláša po hranicu SR na 

východe. Na začiatok sa plánujú zamestnať 63 ľudí, postupne zamestnať až po 200. 

Počiatočná kapacita je 8-10 t bielizne denne s postupným navýšením 25-30 t. Logistika sa 
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rieši vlastnou dopravou dodávkovými vozidlami. Záujem je dlhodobo investovať a udržať sa 

v regióne. 

Poslanec Zahuranec kedy sa začne s investičným zámerom. 

Pán  Jaroška, technológia je zakontrahovaná, orientačne je to júl - august, prípravné práce 

potrvajú cca 2 mesiace, takže by to malo byť niekedy do konca roka. 

Poslanec Stana – ako je to s výberom  zamestnancov. 

Poslankyňa Derdáková – prieskum pracovnej sily, či má byť kvalifikovaná. Informovala sa, 

či prebehli rokovania s mestom, je tu oboznámenie o podmienkach. 

Pán Ján Jerga, zástupca spoločnosti Lavaton zamestnanci sa budú pravdepodobne prijímať 

cez úrad práce. Prvý návrh zmluvy sa prerokoval s vedením mesta, našla sa zhoda, návrh 

zmluvy zaslaný právnej kancelárie, vidí to, že bude zmluva podpísaná. 

Pán Jaroška – kvalifikácia – všetci ľudia, ktorí majú chuť pracovať, budú môcť pracovať, nie 

sú vysoké nároky. Je jednoduchá obsluha zariadení.  

Poslanec Puchala – je zmluvne podchytené, že sa zamestná 200 ľudí do r. 2019? Aká je 

konkurencia. 

Pán Jerga-  v zmluve sa  reagovalo presne v zmysle podmienok verejnej súťaže, čo je 

plánované. 

Pán Miloslav Kaprál, zástupca spoločnosti Lavaton na Slovensku je niekoľko malých 

dožívajúcich práčovní z dôvodu zastaralej technológie. Pre ich firmu ide o veľké zákazky.  

Napríklad U.S. Steel má nevyhovujúcu práčovňu. Z logistického hľadiska budú asi najväčší 

na Slovensku. 

Poslanec Hojstrič - dôležitá je ekológia. Spoločnosť perie aj pre Agel, dodržanie 

hygienických podmienok, šírenie infekcií, perie sa aj operačné prádlo. Objemy prania 

v Trnave sú dvojnásobné, kapacitne tunajšia hala bude dostatočná, vyhovujúca. 

Pán Jerga - 60 % sa perie v Trnave, pre východ to bude 100%, vykonávajú sa skúšky, testy, 

biologické rozbory sú pravidelné. Perie sa aj operačné prádlo, kde sú ešte prísnejšie 

podmienky. V Trnave je hala približne ako táto. 

Primátorka mesta vyzvala poslancov MsZ, aby si prezreli haly HPP. Na termíne sa dohodne. 

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

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

     Kozlová, Mičeková, Puchala, Barbuš, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/K.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila majetkové návrhy  v písomnej forme, ktoré 

sú prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že všetky návrh prešli komisiou MsZ finančnou 

a majetkovou. 

 

b) predaj bytu v rodinnom dome na Maurerovej ul. č. 992/15 v Krompachoch 

Stanislavovi Barbušovi, bytom Sadová č. 5, Krompachy 

 

Poslanec Barbuš oznámil, že z dôvodu konfliktu záujmu nebude hlasovať. 

Z prítomných 11  poslancov: 
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za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

     Kozlová, Mičeková, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala, nehlasoval Barbuš. 

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

Z prítomných 11  poslancov: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

     Kozlová, Mičeková, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala, nehlasoval Barbuš. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.1 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

c) predaj pozemku na ulici Robotníckej v Krompachoch Andrei Čarnokej, trvale bytom 

Maurerova č. 40, Krompachy 

Z prítomných 10  poslancov: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10  poslancov: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.2 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

d) zriadenie vecného bremena pre spoločnosť HZ Metal s.r.o., Stará Maša 63, 

Krompachy 

Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh, aby za každú parcelu  bol stanovený 

poplatok  50 €. 

Z prítomných 10 poslancov za poslanecký návrh boli všetci, v miestnosti neboli Puchala 

a Hojstrič. Poslanecký návrh prešiel. 

Z prítomných 10  poslancov: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Hojstrič. 

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

Z prítomných 10  poslancov: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.3 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

e) zámer predať pozemok na ulici Banskej v Krompachoch za účelom rozšírenia 

pozemku pri rodinnom dome – Ing. Štefan Hedvig 

 

Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh priameho predaja v zmysle znaleckého 

posudku minimálne za  5,-- €  ako cenu obvyklú v meste Krompachy. 

Z prítomných 10 poslancov za poslanecký návrh boli všetci, v miestnosti neboli Puchala 

a Hojstrič. Poslanecký návrh prešiel. 

Z prítomných 10  poslancov: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10  poslancov: 

za      : 10 -  Jendruch, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.4 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

f) Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil v písomnej forme  dva 

návrhy a to schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o výkone správy zo dňa 6.9.2013 medzi 

Mestom Krompachy a Bytovým hospodárstvom mesta Krompachy, spol. s.r.o., ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – prečo predložený návrh nebol prerokovaný v komisii MsZ 

finančnej a majetkovej. Viac by sa to nemalo opakovať. 

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu  

odporúča návrh schváliť. 25.3.2015 komisia vykonala previerku, obytný dom je v dezolátnom 

stave. 

Primátorka mesta – do konca apríla musí byť obytný dom vyprataný. 

Z prítomných 10  poslancov: 

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

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10  poslancov: 

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

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
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V miestnosti neboli Puchala, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.5 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

g) schválenie navýšenia príspevku do FÚPaO pre potreby čerpania úveru pre bytový 

dom SNP 1050/1 v Krompachoch 

  

Poslankyňa Kozlová – nebude to mať vplyv na rozpočet? 

Mgr. Kurta – za byty platí mesto, nájomcom sa to započíta. Týka sa to aj nebytových 

priestorov. 

Z prítomných 10  poslancov: 

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

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 10  poslancov: 

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

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (súhlasí). 

Z prítomných 10  poslancov: 

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

     Kozlová, Mičeková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Jendruch. 

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

 

 

8. Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014 
 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na Vyradenie majetku Krompachy k 31. 12. 

2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že predseda vyraďovacej komisie poslanec 

Puchala dielčie vyraďovacie protokoly podpísal, ale celkový návrh na vyradenie nepodpísal. 

Budovy boli zbúrané legálnym spôsobom, na základe búracieho povolenia.  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková žiadala doplniť zoznam   

o stanovisko predsedu. Audítorka vyradenie odobrila? 

Primátorka mesta – je to odobrené audítorkou. 

prítomných 9  poslancov: 

za      : 1 – Barbuš 

zdržali sa: Hojstrič, Dzimková, Ontko, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,   

        Mičeková.  

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Puchala, Jendruch, Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/M.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 
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Návrh neprešiel. 

Ing. Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálnej politiky – ako má ďalej naložiť so 

zbúraným majetkom. 

Primátorka mesta, keďže nebolo schválené vyradenie majetku mesta ďalšie body s týmto 

bodom súvisiace, sa z programu dnešného rokovania vypúšťajú a to: 
9. Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2014 

10. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2014 

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 

2014 

12. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014 

 

13. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 2, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh – presunúť finančné prostriedky vo 

výške  2 500,-- € na cintorín oprava hrobu Viktora  Lorenca pri príležitosti 100. výročia jeho 

úmrtia a na navýšenie dotácie pre športové a spoločenské organizácie mesta pre rok 2015 vo 

výške 7 500,-- €. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – sa opýtal, či pani poslankyňa bola pri 

hrobe, ktorý je v dobrom stave a nepotrebuje opravu. Poukázal na skutočnosť, že ideme 

minúť finančné prostriedky nie na opravu komunikácií a chodníkov, ale na činnosť spolkov. 

Poslankyňa Kozlová – treba ho celý prerobiť, projekt vypracoval pán Zahatňanský bez 

nároku na odmenu. 

Za poslanecký návrh z 12 poslancov boli 11, proti bol Barbuš. 

Návrh prešiel. 
Z prítomných 12  poslancov: 

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

     Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 – Barbuš 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje na základe 

poslaneckého návrhu). 

 

 

14. Úprava rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na Úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení 

po dohodovaco konaní, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva a športu, komisia odporúča predložený 

návrh schváliť. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

     Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  
MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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15. Návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch o určení výšky dotácie na   

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

a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom v Krompachoch 

 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom v Krompachoch, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva a športu, komisia odporúča predložený 

návrh schváliť. 

Z prítomných 11  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

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

 

 

Z prítomných 11  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

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

Z prítomných 11  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/L.6 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

 

16. Informácia o výberovom konaní na riaditeľku MŠ Hlavná ulica 

v Krompachoch 

 

Primátorka mesta predložila písomnú Informácia o výberovom konaní na riaditeľku MŠ 

Hlavná ulica v Krompachoch,  ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ školstva a športu, komisia odporúča predložený 

návrh schváliť. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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17. Správa o činnosti DPZ Krompachy k 31.12.2014 

Primátorka mesta predložila písomnú správu o činnosti DPZ Krompachy k 31.12.2014, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

 

 

18. Vyhodnotenie Plánu opráv nebytových priestorov za rok 2014 a návrh Plánu 

opráv nebytových priestorov pre rok 2015 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Vyhodnotenie Plánu opráv nebytových 

priestorov za rok 2014 a návrh Plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2015, ktoré je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková, komisia MsZ finančná a majetková, odporúča schváliť predložený 

materiál. 

Poslankyňa Kozlová na upozornenie primátorky mesta oznámila, že hlasovať nebude, keďže 

je spracovateľkou predloženého materiálu. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nehlasovala Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nehlasovala Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

19. Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2015 

Primátorka mesta konštatovala, že je potrebné  zrušiť VZN pre určenie dotácií. Nemá 

žiadnu vypovedaciu hodnotu. Organizácie, ktoré predkladali žiadosti si ich okrem poslankýň 

Derdákovej  a Dzimkovej nikto neprezrel. Žiadosti za r. 2014 boli vyhodnotené, znovu si ich 

nikto z poslancov  nepozrel. Neboli zvážené historické pamiatky, poslanci dostali mandát, 

musia zvážiť ako nakladať s prostriedkami mesta. Správna rada futbalového klubu Pokrok 

SEZ Krompachy sa  dohodla na dotácii 17 000 €. Na úkor komunikácii  mesta sa dá 

organizáciám  dotácia. Okomentovala jednotlivé návrhy. Pamätná tabuľa na  evanjelickej fara 

je v zlom stave, ľudia faru opravujú dobrovoľne, čiastka je neadekvátna. Prenájom 

stolnotenisovej herne je zdarma. KSK na  pamiatkovo chránené objekty dáva viac.  OZ  Ľudia 

a perspektíva v minulom roku z dotácie zaplatili mestu za komunálny odpad,  objekt je v zlom 
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stave a na opravu nedáva ani cent. Organizácia má získať finančné  prostriedky  z iných 

zdrojov a zadefinovať na čo sa použijú. Na duatlon, mažoretky, je to nepomer s folklórnym 

súborom Krompašan. Zvážiť poskytnuté dotácie. Ak sa poslanci rozhodli sa na tomto, potom 

ale cesty nebudú opravené. 

Poslanec Hojstrič – každý rok sa stretávame s tým istým problémom, finančné  prostriedky 

nie sú rozdelené ako by sme chceli, športovým družstvám sa platí nájom. Spišská Nová Ves 

cez CVČ zakúpi lopty, spájať šport s pamiatkami nie je adekvátne. Mesto dáva futbalu  22%, 

čo je málo. Cantica Christiana – dal si od všetkých vysvetliť, ale rozdeliť takúto čiastku je 

ťažké. V minulom roku pani primátorka povedala, že ako rozhodnú, tak bude.  

Poslanec Stana- je to háklivá téma, mesto malo predložiť návrh. Dohodnúť sa na dotácii na 

pracovnom stretnutí.  

Poslane Jendruch – od roku 2010 je stále nižšia suma, kultúra, šport, pamiatky - rozdeliť to 

zvlášť. To, čo povedala pani primátorka  sa nezakladá na pravde. Žiada zajtra  o stretnutie na 

pol hodinu. Včera poslanci rokovali, aby sa dohodli na rozdelení, tak, ako to bolo predložené. 

Primátorka mesta  – nájom športových klubov – FK – platí za budovu symbolickú čiastku 

2,-- € za m2 za budovu, ihrisko je zdarma,  mestské  telocvične sú zdarma, vonkajšie 

športoviska za symbolickú sumu. V dome kultúry je prenájom priestorov za 3,-- € mesačne. 

Nevychádza sa subjektom v ústrety? Prenájmy sú takpovediac zdarma. Ak chceme navýšiť 

dotácie, zvážiť zvýšenie daní a za komunálny odpad. Bolo stretnutie poslancov a nebolo 

potrebné prizvať zástupcov mesta? 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta –  mestský úrad    nepredložil návrh, pretože 

v minulosti nebol akceptovaný na návrh poslanca Jendrucha poslancami MsZ. 

Mgr. Monika Vdovjaková, evanjelická farárka – zaujímala sa o sumu pre evanjelickú 

cirkev. Chce, aby táto cirkev sa v meste  zviditeľnila. Faktom je, že ich farnosť Krompachy je 

na chvoste, od roku 2014 je  názov cirkevného zboru Spišské Vlachy, ale od  roku 2009 sú 

zlúčené Krompachy so Spišským Vlachmi. V Krompachoch je viac evanjelikov, nie je riešená 

zmena, že cirkev  bude mať sídlo v Krompachoch. Stav evanjelickej fary je v katastrofálnom 

stave. Po troške sa svojpomocne zveľaďuje, obnovila sa kuchyňa, toalety, chodbička, včera 

bola schôdza vo veľkej zasadačke, ktorú si omietli a vynovili sami. Chodba je v dezolátnom 

stave, omietky sa zoškrabujú, bola by rada, keby sa zohľadnila starostlivosť a boli poskytnuté 

finančné prostriedky. 200,-- € je primalá čiastka. Požiadala o zváženie pri rozdeľovaní 

finančných prostriedkov pre EC. 

Poslanec Hojstrič – žiadali KSK o príspevok? Poslanci môžu aj dobrovoľne prispieť 

finančnou čiastkou. V minulom roku sa takto skladali a 445,-- € venovali ZUŠ. Predložil 

pozmeňovací návrh. 

Poslanec Puchala sa opýtal pani prednostky, ako to bolo v Gelnici. 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – žiadosti neboli predkladané pre nedostatok finančných 

prostriedkov. Športové kluby boli dotované v rámci rozpočtu. 

Za predložený poslanecký návrh na prerozdelenie dotácií, ktorý preložil poslanec Hojstrič 

boli 9 - Stana, Šmidová, Zahuranec, Ontko, Puchala, Hojstrič, Kozlová, Derdáková, 

Mičeková, hlasovania sa zdržali 3 - Dzimková, Barbuš, Jendruch. 

Poslanecký návrh prešiel. 

Z prítomných 12  poslancov: 

za      : 9 -  Hojstrič,  Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,  Mičeková, Puchala,      

 Ontko, Kozlová, 

zdržal sa : 3 – Jendruch, Barbuš, Dzimková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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Mgr. Vdovjaková sa poďakovala a zároveň pozvala poslancov MsZ na obhliadku 

evanjelickej fary. 

 

 

20. Informácia o vývoji nezamestnanosti v meste Krompachy 

Primátorka mesta predložila informačnú  správu o vývoji nezamestnanosti v meste 

Krompachy, ktorú zo súhrnu dostupných materiálov spracoval zástupca primátorky mesta 

a zároveň vyslovila poďakovanie zástupcovi za predložený materiálov, ktorý je možné použiť 

aj na iné účely. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

21. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly 

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

finančných kontrolách, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

 

22. Informácia o zmene Organizačnej štruktúry - Doplnok č. 10, č. 11 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu o zmene Organizačnej štruktúry – 

Doplnok č. 10 a č. 11, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Hojstrič - bude sa táto zmena týkať rozpočtu? 

Primátorka mesta – je to 10 pracovných miest,  95% hradí ÚP a 5% mesto, máme určitú 

rezervu. Využíva sa forma poskytnutia finančných  prostriedkov z úradu práce. 

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

služieb – sú to prijatí pracovníci, aby sme ušetrili prostriedky. Veľa práce si urobíme sami, 

nemusí sa hradiť za dodávateľské práce. 

Z prítomných 11  poslancov: 

za      : 11 -  Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková,  

   Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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23. Informácia –programy zamerané na integráciu obyvateľov 

marginalizovaných komunít pre programovacie obdobie 2014-2020 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila písomnú informáciu - programy zamerané na 

integráciu obyvateľov marginalizovaných komunít pre programovacie obdobie 2014-2020, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

 

24. Protest prokurátora 

Primátorka mesta predložila informáciu o proteste prokurátora k zrušeniu VZN MsZ 

Krompachy č. 8/2011 – Požiarny poriadok. Bude to prijaté ako smernica mesta. 

Poslankyňa Derdáková  – ak sa schvaľovalo, nevedelo sa, že je to nad rámec zákona? 

Primátorka mesta – robila to odborne spôsobilá osoba, bolo to prijaté ako VZN. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.3, B.4, – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

25. Informácia k dotazu poslancov MsZ k  platu starostu 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ predložila písomnú informáciu k dotazu poslancov MsZ 

k platu primátora, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Na základe prieskumu niektorých 

samospráv, nie na všetkých mestách a obciach prerokovali alebo schvaľovali  plat. 

Z prítomných 12  poslancov: 

za      : 8 -  Dzimková, Šmidová, Stana, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš,  

 Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 4 – Derdáková, Hojstrič, Kozlová, Zahuranec. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

26. Prerokovanie platu primátorky mesta Krompachy 

Poslankyňa Derdáková  – komisia MsZ finančná a majetková  odporúča schválenie platu 

v súlade s platnou legislatívou. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – minimálny plat neurčuje mestské 

zastupiteľstvo, ale zákon. 
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Poslanec Hojstrič  – predložil poslanecký návrh stiahnuť z návrhu uznesenia bod D  a 

upraviť návrh na uznesenie v znení – Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch  zmysle § 4 ods. 

4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou  od 1. januára 2015 mesačný plat Ing. Ivete 

Rušinovej, primátorke mesta Krompachy, vypočítaný  podľa ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 

bod 5, t.j. 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 

zvýšený o 0,0 % podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov; takto určený 

mesačný plat predstavuje  po zaokrúhlení sumu  2 008 Eur. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta oznámil, že sa nezúčastni hlasovania 

z dôvodu konfliktu záujmu. 

Z prítomných 12 poslancov za poslanecký návrh Hojstriča boli 10, zdržala sa Dzimková, 

nehlasoval Barbuš. 

Uskutočnilo sa tajné hlasovanie, predsedníčka hlasovacej komisie poslankyňa Šmidová 

predložila výsledky tajného hlasovania: rozdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, za bolo 10, 

proti 1. 

MsZ prijalo uznesenie č. 4/J.1 – viď pripojené pri zápisnici (určilo podľa poslaneckého 

návrhu). 

Z prítomných 12  poslancov: 

za      : 11 -  Hojstrič,  Dzimková, Šmidová, Stana, Derdáková, Kozlová, Mičeková,  

  Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 1 - Zahuranec 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje). 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (prerokovalo). 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 
 

 

27. Určenie platu hlavnej kontrolórky mesta Krompachy 

Poslankyňa Derdáková – valorizácia je v zmysle zákona, hlavnej kontrolórke sa plat 

automaticky valorizuje, komisia MsZ finančná a majetková odporúča návrh schváliť. 

Z prítomných 12  poslancov: 
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za      : 12 -  Hojstrič,  Dzimková, Zahuranec, Šmidová, Stana, Derdáková,   

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

 

28. Schválenie zahraničných služobných ciest primátorke mesta Krompachy pre 

rok 2015 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na schválenie 

zahraničných ciest primátorke mesta Krompachy pre rok 2015, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/E.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

29. Rôzne: 

 
a)  návrh na odvolanie člena redakčnej rady 

Primátorka mesta predložila návrh na odvolanie člena redakčnej rady Krompašského 

spravodajcu Ing. Ľuboša Weignera CSc. 

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta - Ing. Weigner ústne požiadal o uvoľnenie 

z redakčnej rady. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/N.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

 
b) informácia komisie MsZ na ochranu verejného záujmu 

Poslanec Jendruch, predseda komisie MsZ na ochranu verejného záujmu informoval, že 

k 31. 3.2015 dvanásti poslanci MsZ a primátorka mesta podali, majetkové priznanie.  
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Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta – dávala komisia zápis zo 

zasadnutia komisie? Za minulý rok sme sa umiestnili na 40 mieste v rámci hodnotenia 

Otvorenej samosprávy 100 najväčších miest Slovenska. Čo sa týka zverejňovania na 

webovom sídle mesta je potrebné  zverejňovať aj zápisy z komisií. 

Z prítomných 12  poslancov: 

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

               Kozlová, Mičeková, Jendruch, Puchala, Barbuš, Ontko. 

zdržal sa : 0 

proti        : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 4/D.14 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

 

30. Diskusia 

 

Poslanec Hojstrič – na minulom zasadaní mestského zastupiteľstva bola prerokovaná správa 

o činnosti MsP, ako aj kamerový systém. Uskutočnil sa trestný čin, záznam bol nekvalitný       

a páchateľ  nebol identifikovaný. Ak je kamerový systém nefunkčný, tak ho neprevádzkovať, 

zrušiť ho. Oddelenie gynekologicko – pôrodnícke Krompašskej nemocnice v projekte 

Sprievodcu pôrodnicami obsadilo v rebríčku  pôrodníc na Slovensku - v kraji 1 miesto a na 

Slovensku 3.  

Poslankyňa Derdáková – na Hornádskej ul. je problém s kanalizáciou, preveriť v čom je 

problém.  

Primátorka mesta  – voda z kopcov nemôže tiecť do  potoka, mesto odvodnenie nemôže 

riešiť, je to z ich domov, z ich nehnuteľností dažďová voda, musia si to urobiť sami. Vodovod 

je ku každému domu, ale je odpojený, lebo za vodu si obyvatelia z Hornádskej ulice neplatia.  

Poslankyňa Dzimková – komisia bola na prehliadke, členovia rómskej hliadky mali prísť na 

zasadanie mestského zastupiteľstva. 

Ing. Ondáš – sú kanály, len sa musia udržiavať, čo sa nestáva. 

Poslanec Puchala – priestory HPP sú už obsadené, oplatilo sa počkať na vhodného investora.  

Poslanec Jendruch – bolo nutné vyrúbať  gaštany aj z pravej strany mosta smerom 

z Lorencovej ulici na Hlavnú. 

Ing. Ondáš – stromy sú choré, boli nalomené od snehu a začali odhnívať, bolo by to 

nebezpečné. Výrub bol uskutočnený  zmysle platnej legislatívy. 

Poslanec Stana – nie je porušenie ochrany osobných údajov, keď pán Ferko sa môže 

kedykoľvek napojiť do poslaneckých notebookov?  

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ – sú to služobné notebooky, má prístup na aktualizáciu. 

PhDr. Imrich Papcun, referent oddelenia organizačného, správneho a sociálnych vecí  – 

v minulosti boli do služobných notebookov nainštalované čierne softvéry, mesto zodpovedá 

za softvér vo vlastníctve mesta, musia byť aktualizované a legálne. 

Primátorka mesta – požiadavky na akúkoľvek opravu notebookov  je potrebné zabezpečiť 

cez zástupcu. 

Poslanec Puchala – požiadal, aby do poslaneckej miestnosti bol zavedený internet. 

Poslanec Ontko – požiadal predsedu vyraďovacia komisie Puchalu, aby sa vyjadril, prečo 

nepodpísal vyraďovací protokol 

Poslanec Puchala – v dvoch subjektoch chcel vidieť vyradený materiál. ZŠ  Zemanská ho 

predložila, bolo to bezcenné. ZŠ SNP - nevedeli preukázať, ako sa vyradený materiál 

zlikvidoval. 
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31. Záver 
 

Primátorka mesta pozvala prítomných na Trh kvetov a zelene, ktorý sa uskutoční 25.4. 

2015. 30.4.2015 – sa uskutoční stavanie mája a 1.mája na Čarde ľudová veselica. 7.5. 2015 si 

pripomenieme 70. výročie oslobodenia. Pietny akt ukončenia 2. svetovej vojny.  16.5. 2015 

Festival tanca na multifunkčnom ihrisku, 22.5. 2015 slávnostné otvorenie HPP. Požiadala, 

aby vedúci oddelení tlmočili Ing.  Františkovi Jochmanovi,  Ivovi Hinďošovi,  Silvii 

Zavadovej  poďakovanie pri realizácii stavby HPP, poďakovanie patrí aj vedúcim Ing. 

Balážovej Ing. Ondašovi a Ing. Krakovi. Neoprávnené náklady boli za 1 600,-- €, čo je pri 7,5 

mil. stavbe zanedbateľné, preto patrí všetkým zainteresovaným veľké poďakovanie. Rieši sa 

revitalizácia, potrebné je dobudovať zábradlie pri moste, sú to nepredvídané okolnosti. 

Poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 4.  zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch. Ešte raz pozvala poslancov MsZ na všetky akcie, ktoré zabezpečuje mesto. 

 

V Krompachoch  15. apríla  2015 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

            

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    prednostka MsÚ               primátorka mesta       

 

 

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

     Oľga       DZIMKOVÁ, poslankyňa MsZ 

     Stanislav BARBUŠ,       poslanec MsZ 

     

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 


