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ZÁPISNICA 
z 3. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa   18. februára 2015 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka  mesta, otvorila rokovanie 3. zasadania mestského 

zastupiteľstva. Privítala poslancov MsZ, zástupcov spoločností s majetkovou účasťou mesta, 

študentov Gymnázia v Krompachoch, zástupcov médií a zamestnancov mesta.  Mestské 

zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, prítomných bolo 11  poslancov, v miestnosti nebol 

poslanec Marián Hojstrič. Primátorka mesta  predložila návrh programu rokovania. 

Poslankyňa Kozlová – navrhla doplniť do programu bod diskusia. 

Poslanec Hojstrič – v programe chýba bod určenie platu primátora. Je to neobvykle 

neschvaľovať plat znovu zvolenému primátorovi. Ak sa neschváli plat, platí minimálny plat 

v zmysle zákona. Pre vedenie mesta sa javí, že je to spolok neschopných poslancov, ak plat 

primátorke nebol schválený. Na základe vyjadrenia 10 právnikov, plat mal byť schválený na 

ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva. Aký plat je vyplácaný pani primátorke? 

Aký názor má kontrolórka? 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia správneho a sociálnych vecí  – plat je vyplácaný v súlade 

s posledným prijatým uznesením mestského zastupiteľstva. 

Primátorka mesta – ak má pán poslanec výklad právnikov nech predloží stanovisko. 

V prípade, že je to tak, ako hovorí pán poslanec, nemá problém finančné prostriedky vrátiť.   

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka – určenie platu primátorky mesta malo byť 

predložené na schválenie na ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva. Vychádzajúc 

zo zákona o právnom postavení a o platových pomeroch starostoch a primátorov, citovala -  

§ 3 ods. 2 plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu, podstatné 

je odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Odsek 1 paragrafu 3 hovorí o plate, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok  

a násobku podľa § 4 ods. 1, t.j. násobky podľa počtu obyvateľov. Podľa paragrafu 4 ods. 2 

plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1, obecné zastupiteľstvo môže 

tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. V zmysle paragrafu 4 ods. 3. ak obecné  

zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 

ods. 1.. Ak nebol schválený od zloženia sľubu, patrí základný plat. Nestotožňuje sa s článkom 

uverejneným v časopise.   

Poslanec Hojstrič – mrzí ho realita, poslanci MsZ sú zavádzaní. 

Poslanec Ontko – malo to byť na ustanovujúcom MsZ. 

Poslankyňa Derdáková – záleží od odborného referátu, ak plat primátorka  príjme v dobrej 

viere, nemá ho prečo vracať. 

Poslanec Barbuš – každý poslanec môže navrhnúť bod programu s predloženým materiálom. 

Primátorka mesta navrhla stiahnuť z rokovania v majetkových návrhoch bod 6.9. Podľa 

toho, ako dopadne hlasovanie investora do HPP, navrhla doplniť bod – podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností v HPP. Do bodu rôzne navrhla doplniť informáciu 

o liste Slovenského zväzu telesnej postihnutých, Základná organizácia Krompachy               

na zrušenieVZN.    

Za poslanecký návrh poslankyne Kozlovej boli všetci poslanci MsZ. 

Za takto upravený program rokovania boli všetci poslanci MsZ. 
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Program rokovania:      

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 18. februáru 2015. 

6. Majetkové návrhy. 

7. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2014. 

8. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2014. 

9. Správa o vyhodnotení dotácie z rozpočtu mesta Krompachy za rok 2014. 

10. Návrh VZN 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 2015: ZUŠ, ZŠ s MŠ 

Maurerova ul. a CVČ Prima. 

12. Návrh na odvolanie a schválenie členov rady škôl za zriaďovateľa. 

13. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2014. 

14. Informácia - Doplnok č. 8 a č. 9 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

15. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2014. 

17. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 

činností. 

18. Návrh na voľbu členov komisií MsZ z radov občanov. 

19. Návrh na odvolanie a voľbu členov ZPOZ pri MsZ Krompachy. 

20. Rôzne. 

21. Diskusia. 

22. Záver. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Líviu KOZLOVÚ a  Jána ZAHURANCA. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

JENDRUCH, členovia: Oľga DZIMKOVÁ a  Eva DERDÁKOVÁ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

               Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol poslanec Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 3/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 
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4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslanec  Puchala dňa 29. 01. 2015  Karpatský inštitút organizoval školenie k rôznym 

témam prospešné aj pre mesto a bol veľmi prekvapený, že za mesto sa tohto školenia nikto 

nezúčastnil. Opýtal sa konateľa spoločnosti BHMK s.r.o., ako sú vypracované fondy pre 

bytové domy, sú už súdne procesy. 

Primátorka mesta – Karpatský inštitút  robí rôzne školenia, opätovne aj dnes je tu pozvánka              

na  školenie, týkajúce sa zatepľovania, či klímy, nie je problém zúčastniť sa. BHMK s.r.o. 

všetky spisy pred 2 rokmi zobrala kriminálna polícia, nie je možné sa dostať k materiálom, 

nie je do čoho nazrieť, pokiaľ sa spisy nevrátia, nie je možné konať. Súdne konania sú, ale 

žiadame o odklad, pokiaľ nie je vyšetrovanie ukončené. 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o. – má to kriminálna polícia,                 

na základe ich vyjadrenia,  v apríli tohto roku  by malo byť ukončené posudzovanie. 

Poslanec Puchala – boli súdne procesy. Ako že  sa nevie vyčísliť, keď v dnešnom  materiáli, 

ktorý bol stiahnutý, sú uvedené čiastky. 

Mgr. Kurta – súdne procesy boli odročené.  

Poslankyňa Kozlová – vyslovila poďakovanie za písomnú interpeláciu a žiada, aby odpoveď 

bola uvedená na webovom sídle mesta. 

Poslanec Hojstrič –  v týždenníku Život cca pred mesiacom bol uverejnený článok k HPP, 

mrzí ho názor zástupcu primátorky mesta, že z 12 poslancov nereagovalo na odborne 

podložený argument, keď sa schvaľoval investor. Hovorí len za seba. Predložil vtedy 3 

odborné citácie, ak je to pravda, čo je napísané, že by povedal nepravdu, bol by rád, keby sa 

zástupca primátorky od toho dištancoval. Žiada, aby sa v médiách ospravedlnil poslancovi 

Hojstričovi. Nenazlostilo to pána zástupcu, keď to čítal? 

Poslanec Barbuš – nebude sa ospravedlňovať, redaktorovi nedával interview, redaktor 

článok s ním nekonzultoval, ak je to vytrhnuté z kontextu z iného článku, nezodpovedá za to.  

 

5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 18. februáru 2015. 

 

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

uznesení MsZ v Krompachoch k 18. februára 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

 

6. Majetkové návrhy. 

 

Ing. Erika Balážová, vedúca majetkového oddelenia, predložila písomné majetkové návrhy, 

ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

a) Dodatok č. 1 k Zmluve  o nájme poľnohospodárskej pôdy uzatvorenej 

s Poľnohospodárskym družstvom v Kluknave. 

 

Poslankyňa Derdáková – kto využíva rozdiel výmery pozemku. 

Ing. Balážová – je to náš majetok, nikto ho nevyužíva. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

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

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

b) Zmluva o nájme nehnuteľností - HPP uzatvorená so spoločnosťou Leader Light s.r.o., 

Spišská Nová Ves. 

 

Ing. Július Száraz, generálny riaditeľ spoločnosti, predložil krátku prezentáciu o firme. 

Firma sídli v Spišskej Novej Vsi, zamestnáva 22 ľudí, trvá už  23 rokov, výroba je 

ekologická, recyklovateľné. Výroba je zákazková, ktorú tohto roku rozširujú. Od 1. apríla by 

chceli zahájiť skúšobnú prevádzku a zamestnať zatiaľ 22 ľudí, neskôr rozšíriť o ďalších 52 

miest. Pri raste a expanzii na trhu v období niekoľkých rokov až 130 ľudí. Napriek kríze 

spoločnosť rástla, výrobky sa vyvážajú do celého sveta. Bude záujem aj o výrobnú halu, 

v jednaní sú s inými partnermi. Objem výroby tohto roku cca 30 000 svietidiel.   

Poslankyňa Kozlová – zmluva je  prejednaná  a či súhlasia s podmienkami. 

Ing. Száraz – áno, je prejednaná a súhlasia s podmienkami. 

Poslanec Zahuranec – uvádza sa, že bude 74 pracovných miest, ale  pri prenájme bolo 

uvedených  126. 

Ing. Balážová – je to pri prenájme celého areálu. 

Poslanec Hojstrič – potešilo ho, že je to ekologicky čistá výroba. Mesto Krompachy je na 

prvom mieste čo sa týka výskytu rakovinových ochorení. 

Poslankyňa Derdáková – žiadala o vysvetlenie čl. 3/2. 

Ing. Balážová – po zapísaní v katastri nehnuteľností sa uzatvorí dodatok k zmluve. Zmluva je 

právne ošetrená, nemusíme sa obávať. 

Ing. Száraz - v zmluve sa riešili formálne veci, dôležité je, aby vzťah fungoval a  spolupráca 

bola vzájomná. 

Poslanec Puchala – bude dosť kvalifikovanej sily, mzdy nebudú minimálne? 

Ing. Száraz – firma nevyužíva pracovnú agentúru, uzatvára sa priamy pracovný vzťah, 

pracovná zmluva je na dobu neurčitú. Výška mzdy sa bude pohybovať od 450 do 600 €, bude 

určená podľa pracovnej pozície. Ak sa bude pracovať zodpovedne, tak bude tomu zodpovedať 

aj  plat. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.2 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
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c) predaj rodinného domu a pozemku na Družstevnej ulici v Krompachoch – prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

 

d) predaj pozemku pod garážou na ulici Lorencovej v Krompachoch PaedDr. Dane 

Kačúrovej, Cintorínska č. 25, Krompachy. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.4 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

e) predaj pozemku na ulici Robotníckej v Krompachoch Pavlovi Rabatinovi, 

Robotnícka č. 35, Krompachy. 

 

Poslankyňa Derdáková – pán Rabatin namietal na cenu. Dôležitý je znalecký posudok. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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



6 
 

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.5 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

f) zámer predať pozemok na ulici Trangusovej v Krompachoch za účelom rozšírenia 

pozemku pri rodinnom dome – Bc. Jana Bandžuchová. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.7-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.7-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob – priamy 

predaj). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.6 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

g) zámer predať objekt súp. č. 1116 na Štúrovej ulici v Krompachoch – objekt 

neštátnych zdravotníckych zariadení. 

 

Poslankyňa Kozlová – prekvapil ju zámer, z nájmu sa rekonštruovala budova, bude               

sa zatepľovať. V prípade záujmu, nie je právne možné zaviazať kupujúceho, aby ostalo 

zdravotnícke zariadenie. Nevie aký je dôvod na predaj, mesto má z objektu pravidelný prínos. 

Primátorka mesta – nie je žiadny záujemca, ale je tam najnižší nájom. Niekoľkokrát           

do roka nájomcovia žiadajú opravu parkovísk, cesty, bezbariérové prístupy, zlepšiť okolie 

zdravotného strediská a na to nie sú finančné prostriedky. Aj v iných objektoch sa predávajú 

zdravotnícke zariadenia. Je to zámer. 

Poslanec Hojstrič – sčasti mu už bolo odpovedané, ale prístupová komunikácia nám ostane. 

Problém so zdravotníckymi zariadeniami je strop v nájme. Dobrovoľne budovy by sa nevzdal. 

Ponuka na predaj by mala ísť cez finančnú  komisiu MsZ. 

Primátorka mesta – prístupová komunikácia nie je naša. Je to zámer a nie predaj. 

Poslankyňa Derdáková – v zmysle zákona sa má zveľaďovať majetok, MsZ schvaľovalo 

výšku nájomného, platí stará čiastka, nie je možné zvýšiť výšku nájomného? Revitalizácia 

mesta, je to nezmyselná investícia, chodník bol dobrý. Aj keď dostaneme finančné 

prostriedky, potrebné sú aj finančné prostriedky na spoluúčasť. 

Primátorka mesta – projekt revitalizácia bol schválený mestským zastupiteľstvom, chodník 

je zvetraný. 

Ing. Balážová – zmluva je platná,  nebytové nie sú obsadené. Musí byť vyhotovený znalecký 

posudok. 
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Poslankyňa Derdáková predložila poslanecký návrh, vypracovať znalecký posudok             

na stanovenie trhového nájomného v objekte Zdravotného strediska na Štúrovej ulici. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za predložený návrh boli 10 - Dzimková, Jendruch, 

Šmidová, Stana Zahuranec, Barbuš, Derdáková,  Hojstrič, Mičeková, Puchala, hlasovania       

sa zdržali Kozlová, Ontko. 

Návrh prešiel. 

Poslanec Puchala– lekári platia nájom, je za zvýšenie nájmu, ale už tiež investovali              

do rozvoja ambulancií. 

Primátorka mesta  – potrebovala sa poradiť o zámere, preto je to predložené. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 1 - Barbuš,  

zdržal sa : 2 – Jendruch, Puchala  

proti      : 9 - Dzimková, Ontko,  Šmidová, Stana Zahuranec, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, 

  Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 3/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 1 - Barbuš,  

zdržal sa : 2 – Jendruch, Puchala  

proti      : 9 - Dzimková, Ontko,  Šmidová, Stana Zahuranec, Derdáková, Hojstrič, Kozlová, 

  Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.12 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

h) predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. formou obchodnej verejnej 

súťaže. 

 

Poslanec Hojstrič – oslovila Prima banka aj ostatných?   

Ing. Balážová – áno. Nie je pre nás výhodné, nemáme žiadne  dividendy. Je návrh na predaj 

formou obchodnej verejnej súťaže. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

  Mičeková. 

zdržal sa : 0  
proti      : 3 – Derdáková, Kozlová, Hojstrič.  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

  Mičeková, Kozlová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0  
proti      : 1 – Derdáková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.10 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

i) zvýšenie zálohových platieb do fondu údržby, prevádzky a opráv v bytovom dome 15 

b.j. na ulici Námestie slobody 95/20. 

 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o., predložil písomný návrh                

na zvýšenie zálohových platieb do fondu údržby, prevádzky a opráv v bytovom dome 15 b.j. 

na ulici Námestie slobody 95/20, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Puchala – 0,17 € je málo na tvorbu fondu opráv. Každý si musí  uvedomiť, že sú 

potrebné finančné prostriedky na opravu.  

Poslankyňa Derdáková – je táto suma postačujúca, nie je to málo? 



8 
 

Mgr. Kurta  - zatiaľ je to postačujúce, mesačné navýšenie je to od 2,50 – 6,-- €, je to 

rovnaké, ako je fond opráv v nájomných bytoch na Maurerovej ulici. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

  Derdáková, Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0 

V miestnosti neboli Hojstrič a Mičeková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

  Derdáková, Kozlová. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0 

V miestnosti neboli Hojstrič a Mičeková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.9 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

Ing. Balážová rozdala poslancom MsZ písomný návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže 

na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 

výrobnej haly v Hnedom priemyselnom parku v Krompachoch, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová – v akom štádiu riešenia je trafostanica v HPP. 

Primátorka mesta  – podľa projektu  k stavebnému  povoleniu musel byť súhlas spoločnosti  

Zinkóza na realizáciu  prípojky z rozvodu vysokého napätia, súhlas bol, trojstranná Zmluva 

o pripojení bola pripravená - mesto, Zinkóza a Východoslovenská distribučná, ale Zinkóza 

s týmto nesúhlasila, preto zmluva nebola podpísaná. Stavba bola skolaudovaná, mesto hľadalo 

okamžité náhradné riešenie. Zinkóza pred Vianocami vypla elektrickú energiu, preto sa 

zabezpečil  náhradný zdroj, ináč média by boli zamrzli, steny začali plesnieť.  MsP objekt 

strážila a od Vianoc bol  zapožičaný záložný zdroj, denne za prenájom sa platí 60,-- € 

plus nafta. Urobil sa prepočet novej VNK, je niekoľko alternatív, ale najvýhodnejšia je, že 

Východoslovenská distribučná súhlasí s návrhom odkúpiť  od Zinkózy trafostanicu. Pre mesto 

je to najvýhodnejšie riešenie. 

Poslanec Hojstrič – po ťažkej peripetiách je konečne investor. 

Poslankyňa Derdáková – ako to ohrozí existujúcu firmu? 

Poslanec Stana – do HPP pri uchádzaní do zamestnania budú uprednostnení Krompašania? 

Primátorka mesta  – denne chodia žiadosti do HPP, dúfam, že sa zamestnajú v prvom rade 

Krompašania.   

Poslanec Zahuranec – zmesti sa do výrobnej haly toľko zamestnancov  ako sa uvádza. 

Ing. Balážová – ukazovateľ je do roku 2019. 

Primátorka mesta  – do výrobnej  haly sa zmestí oveľa viac zamestnancov. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  
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MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.11 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

7. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2014. 

 

mjr. JUDr. František Puškár, riaditeľ OO PZ SR Krompachy, predložil písomnú správu 

o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Doplnil, že zamestnanci kamerového systému  nevedia čo je trestný čin, priestupok. Záznamy 

sú nekvalitné. Kamerový systém je nefunkčný. 

Primátorka mesta - počas Silvestra nebola v meste ani jedna hliadka. Koše boli porozbíjané 

dokonca aj pre políciou, na sídlisku, boli to ohlušujúce rany. Bola by rada, keby si kamerový 

systém obsluhovala štátna polícia, nemali by sme náklady. 

Riaditeľ OO PZ SR – v meste bolo 6 hliadok. Žiadal, aby hovory z MsP neboli 

presmerované na OO PZ SR Krompachy. 

Poslanec Puchala – čo sa týka pyrotechniky je to  nekontrolovateľný systém. Z obcí a miest 

by mali byť predložené návrhy na riešenie. 

Poslanec Jendruch – vyslovil pochvalu za objasnenosť majetkových trestných činov. 

Riaditeľ OO PZ SR a náčelník MsP musia nájsť spoločnú reč. 

Poslankyňa Kozlová – dopravná situácia na Hlavnej ulici, je tam nová predajňa, pri 

vykladaní tovaru auto stojí na ceste.  

Riaditeľ OO PZ SR  – je dopravné značenie, most je v rekonštrukcii. 

Náčelník MsP  – vysvetlil dopravné značenie. 

Poslanec Stana – požiadal o uzatvorenie bráničky z parku na hlavnú cestu. 

Primátorka mesta – bránička bola uzatvorená, na podnet občanov sa bránka otvorila. 

Interpretovala čo občania hovorili, je ľúto, že pán riaditeľ takto reagoval na jej dotaz,  ale je 

podpísaná zmluva medzi štátnou políciou a MsP. Mesto nemá finančné prostriedky na 

navýšenie členov MsP a kamerový systém. Ľudí trápi, čo sa deje na železničnej stanici. Je tam 

zriadený bufet, podnapití občania obťažujú cestujúcich, žiadala, aby bol zrušený. V tejto 

oblasti je  veľký počet rómskych občanov, požiadala o zvýšenú ochranu cestujúcej verejnosti. 

Riaditeľ OO PZ SR – robia sa kontroly, železničná stanica je v mieste, kde je veľa rómskych 

občanov. Je potrebné skvalitniť prácu kamerového systému. 

Poslanec Hojstrič – kamerový systém  musí byť funkčný. Je v záujme mesta, aby kamerový 

systém bol 24 hodín. 

Náčelník MsP – kamerový systém je chránená dielňa, záznamy archivované 7 – 10 dní, 

zamestnanci nemajú bezpečnostnú prípravu.  Systém priblíži len jednu kameru a nie všetky    

a sú aj pevné kamery. Operátor je na to, aby vedel zapnúť počítač, priblížiť kameru, ale nie 

vyhodnocovať záznamy. Technika je dobrá, ale 7 ľudí nevie zadeliť tak, aby boli 24 hodín. 

Kamerový systém vysiela mestskú políciu, ak je hliadka, ak nie, tak informujú  štátnu políciu. 

Musí byť zamestnaných viac ľudí na kamerový systém. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

 

8. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2014. 

 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, predložil písomnú správu o činnosti MsP v Krompachoch 

za rok 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
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Poslanec Hojstrič – navrhol prerokovať správy 2x ročne. V meste chýbala MsP, keďže 

strážili HPP. 

Náčelník MsP – MsP plní aj iné úlohy, bolo to v časovej tiesni, nebolo možné strážnu službu 

zamestnať skôr ako 2.1.2015. 

Poslankyňa Derdáková – aké sú skúsenosti s rómskymi občianskymi hliadkami, aký je 

prínos. 

Náčelník MsP – vykonávajú dozor pri dochádzke deti do škôl, sú nápomocní pri vyplácaní 

dávok. Právne vedomie je aké je, preškolenie nie je žiadne. 

Primátorka mesta - je ťažko robiť rómsku hliadku, kde nie je zriadená MsP. Je to projekt  

s 5% spoluúčasťou  mesta. Existujú aj rómske hliadky cez aktivačné práce. 

Poslanec Jendruch – je dôležité skvalitňovať kamerový systém hlavne na sídlisku JUH. 

Náčelník MsP  – tento rok je rozšírenie o 4 kamery, 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

 

9. Správa o vyhodnotení dotácie z rozpočtu mesta Krompachy za rok 2014. 

 

Ing. Jozef Krak, vedúci ekonomického oddelenia, predložil písomnú správu o vyhodnotení 

dotácie z rozpočtu mesta Krompachy za rok 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – výdavky sú v súlade so zákonom? Bol to problém pri 

spoločenských organizáciách, preto prostriedky boli poskytované z repre. 

Ing. Krak – pri posudzovaní žiadostí sú v súlade so zákonom, ale, použitie u niektorých pri 

spoločenských akciách boli výhrady pri použití prostriedkov,  čo sa týka alkoholu. Je  

polemika, že na bagety je možná dotácia a na guľáš nie. 

Poslanec Barbuš – za posledné roky neboli žiadané príspevky na guľáše, je vecou pri 

zúčtovaní, či bolo zúčtované, ako sa žiadalo. 

Poslankyňa Derdáková  – ak neboli použité na to, na čo žiadali, čo s tým. 

Poslanec Barbuš – musia vrátiť. 

Hlavná kontrolórka – bol subjekt vyzvaný, aby vrátil?  

Primátorka mesta  – musí sa  dôsledne dodržiavať zmluva a v prípade, že neboli dodržané 

podmienky zmluvy, musia sa finančné prostriedky vrátiť. 

Poslankyňa Derdáková - predložila poslanecký návrh, aby sa dôsledne dodržiavalo VZN 

o dotáciách a zmluva pri zúčtovaní dotácií.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za predložený návrh boli 10 - Dzimková, Jendruch, 

Šmidová, Stana Zahuranec, Barbuš, Derdáková,  Hojstrič, Mičeková, Puchala, hlasovania sa 

zdržali Kozlová, Ontko. 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

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

proti      : 0  

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

 

10. Návrh VZN 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  VZN 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. Vysvetlila aká je cena 

práce v CVČ Prima, aké sú náklady na záujmovú činnosť, vzdelávacie poukazy, dotácia 

z mesta a obcí, náklady na mzdy, prevádzkové náklady. Cena práce vychádza cca na 1 000,-- 

€, na prevádzku 3 000,-- €, čo je veľa. Mesto Krompachy má podporovať deti aj z iných obcí? 

Preto je navrhnutá čiastka vo výške 66,-- € na dieťa. Ušetrené finančné použiť na iné účely 

v školských zariadeniach. 

Poslanec Jendruch – znížiť dotáciu o 20,-- € je veľa. 

Primátorka mesta – všetky prostriedky, ktoré dostávame dávame CVČ, prečo máme 

podporovať iné obce. Keby neboli iné deti, možno by naše deti dostali viac. 

Poslanec Stana – vzdelávacie poukazy sa musia dať do CVČ? 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva,  vzdelávací poukaz je na 1 krúžok a na iné musí 

rodič prispievať. 

Poslankyňa Derdáková – ak by sa financovalo len pre krompašské deti, bolo by aj menej 

krúžkov. Nie je to logické, aby sme financovali okolité obce, ak budú chcieť, tak nech si ich 

financujú. 

Poslanec Hojstrič – chýba tu pani riaditeľka, koľko je nevyužitých vzdelávacích poukazov, 

prečo sa máme starať o deti z okolitých obcí. 

Primátorka mesta – budeme mať ďalšiu MŠ, treba ju  zrekonštruovať aj zvonku. 

Poslankyňa Derdáková – môžeme riaditeľku zaviazať, aby riešila krúžky na území mesta 

Krompachy.  

Ing. Znanec  – je to na riaditeľke, ako rozhodne. 

Poslanec Barbuš – odrážky vo VZN  by nemali byť, existuje zákon ako sa prijímajú zákony. 

Poslankyňa Kozlová - predložila poslanecký návrh a to dotácia pre CVČ vo výške 76,-- €.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za boli 8 – Kozlová, Hojstrič, Jendruch, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Derdáková, Šmidová, hlasovania sa zdržali 4 - Dzimková, Ontko, Stana, Barbuš.  

Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 1 - Barbuš  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 11 - Dzimková, Jendruch, Ontko,  Šmidová, Stana Zahuranec, Derdáková,   

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 1 - Barbuš  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.7 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

11. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2015: ZUŠ, ZŠ s MŠ 

Maurerova ul. a CVČ Prima. 

 

Ing. Ján Znanec, vedúci oddelenia školstva, predložil písomný návrh na úpravu rozpočtu 

škôl a školských zariadení na rok 2015: ZUŠ, ZŠ s MŠ Maurerova ul. a CVČ Prima, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – rozpočet pre ZŠ s MŠ Maurerova ul.  bude to stačiť. 

Ing. Znanec – na vybavenie interiéru je dostačujúce, urobiť oplotenie ešte nevieme. 

Poslanec Hojstrič – kolaudácia MŠ, aký je  reálny dátum. Aká je kapacita. 

Primátorka mesta  – zariadenie sa nakupuje, potrebné je urobiť prístupovú cestu, kolaudácia  

by mala byť najneskôr v septembri tohto roku. Kapacita MŠ je 50 miest a pre detské jasle 10 

miest. 

Ing. Znanec – záujem je, počet sa naplní. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

12. Návrh na odvolanie a schválenie členov rady škôl za zriaďovateľa. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na odvolanie a schválenie členov rady škôl za 

zriaďovateľa, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – citovala zákon, preto sa pýtala,  čo bolo dôvodom aby sa odvolali, 

keď zákon to neumožňuje. 

Primátorka mesta – je to jednoduchšie, že sa odvolajú a zvolia sa. 

Poslankyňa Kozlová predložila poslanecký návrh: do rady školy ZŠ s MŠ SNP navrhla 

poslanca Hojstriča, do rady školy ZŠ s MŠ Maurerova poslankyňu Kozlovú. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za boli  Kozlová, Hojstrič, Jendruch, Zahuranec, Puchala, 

Mičeková, Derdáková, Šmidová, Dzimková, Stana, Barbuš. V miestnosti nebol Ontko. 

Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 3/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  
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V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

13. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad 

v Krompachoch za rok 2014. 

 

Primátorka mesta predložila správu o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na 

Mestský úrad v Krompachoch za rok 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – v budúcnosti uviesť ako bola sťažnosť vybavená. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

V miestnosti nebol Ontko. 

MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

14. Informácia - Doplnok č. 8 a č. 9 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 
 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia správneho a sociálnych vecí predložil písomnú informáciu 

– Doplnok č. 8 a č. 9 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – občianske hliadky – počet členov je to už schválené, ako to 

funguje, mesto bude mať vyššiu spoluúčasť ako je  5%. 

Ing. Ivančo – nie je to ešte schválené, v prípade potreby na dotazy bude odpovedať písomne. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie Doplnok č.8). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie Doplnok č. 9). 

 

15. Informácia o výsledku následných finančných kontrol. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú informáciu o výsledku následných finančných 

kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – verejné obstarávanie ZŠ s MŠ Maurerova, mesto môže vyvodiť 

opatrenie. Pochybení nie je málo. Zriaďovateľ čo má urobiť, aby k takýmto situáciám 

nedochádzalo. Zatriedenie výdavkov na MsÚ, predchádzať takýmto chybám. 

Hlavná kontrolórka  – dôsledky vyvodzuje štatutár, riaditeľka prijala opatrenia, v marci by 

mala písomne oznámiť ako sa opatrenia plnia. Je to na zriaďovateľovi, aké dôsledky vyvodí. 
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Priebežné kontroly sa nikde nevykonávajú, je to na štatutárovi, aby to uložil.  Všetci by mali 

študovať zákon, informovať sa, konzultovať to.  

Poslanec Jendruch – je možnosť nahliadnuť do dokladov na reprezentačné účely 

a propagáciu mesta? 

Hlavná kontrolórka  – je možnosť. Ak sú schválené finančné prostriedky vyčerpané na 

100% a je potreba čerpať,  je potrebné riešiť prostredníctvom  rozpočtových opatrení, zákony 

o rozpočtových pravidlách, zákon o finančnej kontrole. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2014. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Krompachy za rok 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

17. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 

činností. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme ročnú zmluvu o zbere, odvoze, 

zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice.  

Poslanec Jendruch – cena išla hore, z akého dôvodu. 

Poslankyňa Derdáková – rámcová zmluva – limit 20 000,€ musí byť verejné obstarávanie. 

Zmluva je od r. 2013, je spracovaný pasport zelene, komunikácií, cenník za úkony – sú 

kalkulácie. 

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti Ekover s.r.o. – Ekover sa stal verejným 

obstarávateľom, je spracovaný pasport zelene a je stanovené čo kosí mesto a čo Ekover. 

Kalkulácia – cena je prílohou plánu prác, sú konkrétne ceny na základe kalkulácie, toho roku  

je to  5% hore, je to na úrovni ceny bývalého Brantnera. Minimálna mzda v r. 2014 išla 2x 

hore, činí  5% , v roku 2015 by mal byť  zisk. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/F.8 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

18. Návrh na voľbu členov komisií MsZ z radov občanov. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na voľbu členov komisií MsZ z radov občanov, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová predložila poslanecký návrh – vo finančnej komisii MsZ namiesto Ing. 

Štefana Kleina schváliť Ing. Alenu Ontkovú, v kultúrnej komisii doplniť Mgr. Martina 

Chovanca a namiesto Ľuboša Bagina schváliť Reného Bartka, do podnikateľskej komisii 

doplniť Vladislava Probalu.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ za za poslanecký návrh boli:  Kozlová, Hojstrič, Jendruch, 

Zahuranec, Puchala, Mičeková, Derdáková, Šmidová, Dzimková, Stana, Barbuš, Ontko. 

Návrh prešiel. 

Primátorka mesta navrhla zmenu zapisovateľa v komisii školstva a športu a to Mgr. Miloša 

Kleina. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

 

19. Návrh na odvolanie a voľbu členov ZPOZ pri MsZ Krompachy. 

 

Zástupca primátorky mesta predložil písomný návrh na odvolanie člena ZPOZ a voľbu 

členov ZPOZ pri MsZ, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

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

 

20. Rôzne 

  

Primátorka mesta predložila poslancom MsZ list od Zväzu telesne postihnutých, Základná 

organizácia Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
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Poslanec Barbuš – v meste sú vyhradené parkovacie miesta.  

Poslanec Jendruch – na JUHu je za to, aby sa zrušili. 

Poslankyňa Derdáková – návrh VZN bol na pripomienkovanie, tí, ktorí parkujú, dostali 

príspevok na auto a na benzín, nie je dôvod na zrušenie VZN. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

               Hojstrič, Kozlová, Mičeková, Puchala. 

zdržal sa : 0  

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 3/C.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

21. Diskusia 

Poslanec Jendruch – ako pokračuje oprava bytového domu na Maurerovej ulici. Pri akte 

kladenia vencov oslobodenia mesta akt bol rušený pílou. Pred Milk - Agrom – zalepiť diery 

na ceste. Žiadal vyriešiť parkovacie miesto  pred neurológiou. 

Primátorka mesta – podmienkou pri kolaudácii neurologickej ambulancie na ulici SNP  

bolo, že majú vyhradené parkovacie miesto. Musí si pani doktorka  zabezpečiť sama. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby – zásahy v nájomnom bytovom dome na 

Maurerovej ulici, aby boli múry suché, sa urobili, postupne sa to dáva do poriadku.  

Primátorka mesta –  pracovníci na VPP a vlastnými silami opravujeme nájomné bytové 

domy. 

Poslanec Zahuranec – kryty zo svietidiel  na stĺpoch na ulici Stará cesta zmizli. Ako ďalej 

riešiť. Montujú sa  nové LET svietidlá - na Slovinskej  ulici 8 ks, dnes na Lorencovej ulici – 

17 ks a budú sa montovať na ulici SNP.  

Poslankyňa Derdáková – poďakovanie za Pankuškové fašiangy, doplniť do informácie 

o plnení rozpočtu aj záväzky a pohľadávky. Vyčistiť  rigol na  Starej ceste smerom na SNP.  

Poslanec Hojstrič – v  zasadačke zima, značka na Hlavnej ceste k oprave na moste je zle 

osadená. Pri mínusovom počasí robotníci pracujú, nebudeme práce reklamovať? 

Primátorka mesta – žiadosť na projekt bola zaslaná v júni 2013, uzrozumení o verejnom 

obstarávaní sme boli máji 2014, v júni 2014 bolo predložené verejné obstarávanie 

a odkontrolované bolo dňa 5.11.2014. Verejné obstarávanie bolo v poriadku a mohli sme 

pracovať, je 5 mesačná  lehota výstavby. Výzva končí 30.6.2015, týka sa to aj zúčtovania. 

Poslankyňa Mičeková – zamestnanci zo SEZ-u sa sťažujú, že nesvietilo verejné osvetlenie. 

Riešenie podchodu do SEZ-u, čo sa dá s tým robiť. Sú šmykľavé chodníky. Na cintoríne sa 

šmýka, je zlý prístup k hrobom. 

Primátorka mesta – boli požiadané Železnice SR, aby podchod opravili. Bolo odpísané, že 

ho uzatvoria, lebo ho nepotrebujú. Železnice SR dali urobiť statický posudok a urobili 

omietky, mesto nemôže investovať do cudzieho majetku. Svetlá opravoval Panasonic, čistotu 

zabezpečuje mesto. 

Riaditeľ spoločnosti Ekover s.r.o. – chodníky sa posypávali a na ul. SNP sa posypávalo  

strojom. Na cintoríne bude urobená náprava, pochybili pracovníci, nebol vykonaný posyp. 

Poslanec Barbuš – tlmočil poďakovania za Pankuškové fašingy od vedúcej 

implementačného orgánu programu TERRA INCOGNITA PhDr. Soni Kostrábovej na dobre 

zvládnutú organizáciu celého podujatia. 

Primátorka mesta – poďakovanie za dobre zvládnutú akciu Pankuškových fašiangov patrí aj 

poslancom MsZ  Slávke Šmidovej, Matúšov Stanovi, Lívii Kozlovej, za podporu a pomoc, 

ako aj  zamestnancom, zástupcovi primátorky mesta, Ing. Znancovi. Zároveň pozvala na 

pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 94. výročia Krompašskej vzbury. 
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22. Záver.  

 

Primátorka mesta   poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 3.  zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch.  

 

 

 

V Krompachoch  18. februára 2015 

 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ 

 

 

 

           Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                  primátorka mesta     

   

 

 

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

 

         Lívia KOZLOVÁ,      poslankyňa MsZ 

         Ján   ZAHURANEC, poslanec MsZ 

 

 
 


