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ZÁPISNICA 
zo 14. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

22. marca 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 14.  zasadania mestského 

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

zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Prítomných bolo 9 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanci  MsZ 

Marián HOJSTRIČ, Oľga DZIMKOVÁ, Vladimír PUCHALA.  

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.  

Poslankyňa Kozlová  predložila poslanecký návrh v bode  8 doplniť rozpočtové opatrenie č. 

5. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ, návrh prešiel. 

Za takto upravený program rokovania boli všetci prítomní poslanci MsZ.  

Primátorka mesta – pri zasielaní materiálov na mestské zastupiteľstvo nastala nepríjemná 

udalosť, že súbor bol veľký a neprešiel cez server. Nikto sa z poslancov MsZ neozval, až na 

poslankyňu Kozlovú, ktorá upozornila na túto skutočnosť. Zvažuje sa, že bude iná forma 

zasielania materiálov.   

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Plán investícii na rok 2016. 

6. Návrh VZN o  potvrdení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území 

mesta Krompachy. 

7. Informácia Ing. Mareka Németha pre MsZ v Krompachoch. 

8. Návrh rozpočtových opatrení. 

9. Majetkové návrhy. 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru. 

11. Úverová zmluva. 

12. Vyradenie majetku. 

13. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2015. 

14. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2015. 

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

2015. 

16. Správa audítora z overenia ročnej účtovnej závierky. 

17. Záverečný účet mesta za rok 2015. 

18. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016. 

19. Rôzne. 

20. Diskusia. 

21. Záver. 
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2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Jána ZAHURANCA a Slávku ŠMIDOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Lívia 

KOZLOVÁ, členovia Mičeková, Derdáková, poslancov MsZ. 

Z prítomných 9 poslancov MsZ: 

za      : 9 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Ontko, Zahuranec, Barbuš,  

Stana, Šmidová.  

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič, Dzimková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Mičeková – občania nájomných bytov na Maurerovej ul. sa sťažujú na plot,  že 

nemajú umožnené sa dostať skratkou na železničnú stanicu. Materiály, ktoré sú už 

spracované, nie je možné zaslať skôr? 

Primátorka mesta  – materiály musia prejsť finančnou  komisiou, ktorá zasadala vo štvrtok, 

sú aj iné spôsoby doručenia, napr. zverejniť ich na webovej stránke a poslanci si to môžu 

stiahnuť. Plot sa nepostavil, bol ohradený a ohradzuje sa areál školy. Plot bol rozbitý, škola ho 

opravila a chodník, ktorý si nájomníci sami zriadili,  bol preto, aby si skrátili cestu. Nie je 

vhodné, aby iní ľudia chodili cez areál školy, je potrebné chrániť deti. Plánuje sa uzatvoriť 

areál aj na ZŠ Zemanská ul.. 

 

5. Plán investícii na rok 2016. 

 

Primátorka mesta predložila plán investícií na rok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Ontko – neplánuje sa oprava na  Štúrovej ul.?  

Primátorka mesta  – plánuje sa úprava zdravotného strediska. S riaditeľom spoločnosti 

Termokomplex sa dohodlo a pred Freshom sa vysypala drť. Na spevnené plochy nie sú 

finančné prostriedky. Umiestnená je dopravná značka zákazu vjazdu, vjazd je dovolený len 

pre zásobovanie.  

Poslankyňa Kozlová momentálne je na Štúrovej ulici zakliesnený kamión, je tam  zákazová 

značka, policajti to musia riešiť. 

Poslanec Stana – plánovaný cyklistický chodník smerom do Spišských Vlách, je to 

z projektu? 

Ing. Anna Čupajová, referentka stavebného úradu, je to len štúdia, musia sa preveriť 

možnosti, vyriešiť najprv vlastnícke vzťahy, snahou je dostať sa do Kolinoviec. 

Poslanec Jenduch – ako sa bude riešiť parkovisko za poštou. 

Primátorka mesta  – bola daná sťažnosť na Poštu v Krompachoch, že parkovisko je v zlom 

stave, dnes došla odpoveď, že v tomto roku sa opraví pošta aj parkovisko, dávajú to do plánu 

investícií. 

 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 
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za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Derdáková, Kozlová,  

   Mičeková, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Dzimková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.1, B.2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6. Návrh VZN o  potvrdení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta 

Krompachy. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh VZN o potvrdení názvov ulíc 

a iných verejných priestranstiev na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Ontko, Zahuranec, Mičeková,  

Stana, Šmidová, Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Dzimková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

   Mičeková, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Dzimková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 

 

7. Informácia Ing. Mareka Németha pre MsZ v Krompachoch. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu Ing. Mareka Németha pre MsZ 

v Krompachoch, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Mičeková – nevie, čo sa mu v minulosti písalo, keď takto reaguje. 

JUDr. Ingrid Chudíková, referentka oddelenia správneho, sociálnych vecí – ide o spor so 

susedom. Popiera práva všetkých susedov, nemá právo nikto prechádzať jeho pozemkom, aj 

keď v minulosti súhlasil s tým, že susedia môžu použiť prechod cez jeho pozemok. Podania 

podáva emailom, trvá to už asi 7 rokov. 

Poslankyňa Derdáková  – MsZ nemá ako do toho zasiahnuť, len to zobrať na vedomie. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

   Mičeková, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Dzimková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

8. Návrh rozpočtových opatrení. 

 

Primátorka mesta predložila návrh rozpočtových opatrení č. 3 a 4, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice. 
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Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh v rozpočtom návrhu č. 3, finančnú 

čiastku  10 000,-- € z položky starostlivosť o miestne komunikácie presunúť na položku vo 

výške 7 000,-- € detské ihriská a 3 000,-- € na položku podpora združeniam a organizáciám.  

Za predložený poslanecký návrh boli 9 poslanci MsZ: Jendruch, Zahuranec, Stana, Ontko, 

Šmidová, Kozlová, Hojstrič, Mičeková, Kozlová, proti boli Derdáková, Barbuš. Návrh 

prešiel.  

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Jendruch, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová, Mičeková, Hojstrič,  

zdržal sa : 0 

proti      : 2 – Barbuš, Derdáková 

V miestnosti neboli Dzimková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 3). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová, Mičeková, Hojstrič,  

  Barbuš, Derdáková, Dzimková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0 

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 4). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová, Mičeková, Hojstrič,  

   Derdáková, Dzimková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Barbuš 

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 5). 

 

9. Majetkové návrhy. 

 

Primátorka mesta predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

1. Dodatok č. 1 a Dodatku č. 2 k Zmluvám  o nájme nehnuteľností uzatvorených so 

spoločnosťou Leader Light s.r.o. Spišská Nová Ves. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová, Mičeková, Hojstrič,  

   Derdáková, Dzimková, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.7, B.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

2. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej so spoločnosťou 

Nemocnica Krompachy s.r.o.  

Primátorka mesta – dodatok je predložený na základe vzájomnej dohody s riaditeľom 

nemocnice. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, 
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   Mičeková, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Derdáková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

3. Zmluva o výpožičke uzatvorená so spoločnosťou Nemocnica Krompachy s.r.o. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

   Mičeková, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Derdáková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj vyradeného motorového vozidla – Jeep Cherokee. 

Poslanec Stana – ak sa nepredá, čo ďalej. 

Ing. Erika Balážová, vedúca majetkového oddelenia,  môže sa ísť s cenou dole. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

   Mičeková, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Derdáková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

5. Predaj objektu bývalej MŠ Trangusova ul. v Krompachoch Gréckokatolíckej cirkvi, 

farnosť Slovinky. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

   Mičeková, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Derdáková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

6. predaj pozemku na ulici SNP v Krompachoch Ing. Štefanovi Hedvigovi, Banská č. 13, 

Krompachy. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

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

   Mičeková, Hojstrič, Barbuš. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Derdáková, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7. zámer predaja pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch – spoločnosť STI s.r.o., 

Krompachy, zriadenie vecného bremena prístupu. 
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Ing. Balážová - stanovisko riaditeľky MŠ je, že pozemok sa  nevyužíva. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby a ŽP je proti predaju. Súhlasí s vecným 

bremenom. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková – 3 boli za predaj,  2 proti, 1 sa 

hlasovania zdržal. Za vecné bremeno boli všetci členovia komisie. 

Poslanec Jendruch- komisia MsZ školstva a športu – všetci boli za predaj. 

Poslanec Ontko –  zasadala rodičovská rada - súhlasí s odpredajom. 

Poslankyňa Derdáková – pri vydávaní rozhodnutia pre STI bolo, že  parkovacie miesta mali 

byť na parkovisku za poštou a spoločnosť teraz žiada pozemok. 

Poslanec Barbuš – nesúhlasí s predajom, nevieme či materská škola v budúcnosti  nebude 

potrebovať priestory. Zriadiť parkovisko, keď vedľa je detské ihrisko, nie je rozumné.  

Poslanec Hojstrič  – materská škola nebude využívať tento priestor. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 8 -  Jendruch, Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, 

 Hojstrič. 

zdržal sa : 0 

proti      : 3 – Barbuš, Derdáková, Mičeková  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.14 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za priamy predaj: 

za      : 0  
 

Z prítomných 11 poslancov MsZ za obchodnú verejnú súťaž: 

za      : 0  
Ing. Balážová upozornila, že pokiaľ by sa schválil spôsob predaja ako osobitný zreteľ, je 

potrebné uviesť dôvod. 

Poslankyňa Kozlová – na základe osobitného zreteľa ako bol v  r. 2011. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh stiahnuť z rokovania spôsob predaja 

a prerokuje sa na  ďalšom zasadaní MsZ. 

Za predložený poslanecký návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Puchala, Hojstrič, Barbuš, Derdáková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.15 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje vecné bremeno). 

 

8. Zámer prenajať pozemok na ulici Banskej v Krompachoch za účelom parkovania 

motorového pri rodinnom dome – Ing. Ján Mních. 

Ing. Derdáková  – finančná a majetková komisia MsZ neodporúča pozemok prenajať, sú tam 

inžinierske siete, cesta je úzka. 

Poslanec Puchala – môžu  sa  na prenajatom pozemku stavať prístrešky? 

Primátorka mesta – môžu. Na komunikáciu sa nemôže dostať zberné auto, môže dôjsť ku 

kolízií áut. 

Poslanec Hojstrič – komisia MsZ výstavby a ŽP neodporúča pozemok prenajať. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 0  
zdržal sa : 2 – Kozlová, Stana. 

proti      : 10 --  Jendruch, Ontko, Šmidová, Zahuranec, Dzimková, Mičeková 

   Puchala, Hojstrič, Barbuš, Derdáková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). 

 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko k úveru, ktoré je 

prílohou tejto zápisnice. Obe podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú 

v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dodržané. Predmetom 

stanoviska nebolo skúmať objem a rentabilitu úveru, charakter a skladbu investičnej akcie, jej 

rozpočtový náklad, návratnosť a pod.. Privítala by, keby skôr bol náklad na rekonštrukciu 

jednotlivých komunikácii (predpoklad) a následne bolo predložené schvaľovanie úveru, veď 

zámer na vzatie úveru bol odsúhlasený. Čerpanie úveru je z peňažného ústavu Slovenská 

sporiteľňa, viac k tomu povie Ing. Balážová. 

Primátorka mesta – je to maximálna čiastka, na každú stavbu bude vypísané verejné  

obstarávanie. Ak bude cena nižšia a k tomu naše prostriedky, možno nebude táto čiastka 

potrebná. Spracovaná je projektová dokumentácia.  

Hlavná kontrolórka  – bude rada, ak tá čiastka bude nižšia. 

Poslanec Barbuš – vytypované opravy ciest sú za  900 000,-- €, asi úver sa  minie, nie je 

problém plán doplniť, alebo niečo vypustiť. 

Poslankyňa Derdáková – bude to kapitálový výdavok, musí byť stavebné povolenie. 

Primátorka mesta – na ohlásenie sa realizovali investičné akcie, dá sa aj na ohlásenie. 

Množstvo komunikácií nie je vo vlastníctve mesta, pri stavebnom konaní sa skúma, či je to vo 

vlastníctve mesta. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Puchala, Hojstrič, Barbuš, Derdáková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

11. Úverová zmluva. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh úverovej zmluvy, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. Maximálna čiastka je 500 000,-- €,  budeme brať toľko, koľko bude potrebné. 

Ing. Balážová  – víťazná inštitúcia je  Slovenská sporiteľňa. V deň konania finančnej komisie 

bol predložený návrh zo VÚB, s úrokovou sadzbou 0,75%,, je to nižšie ako zo Slovenskej 

sporiteľne, bolo by to hospodárnejšie nakladanie s majetkom mesta. Komisia MsZ finančná 

a majetková odporúčala preveriť, licitovať ďalej a oznámiť, že máme ďalšiu ponuku. 

Primátorka mesta bolo  by to neseriózne voči Slovenskej sporiteľne. 

Poslankyňa Derdáková – dobré mravy by mali fungovať. Predložila poslanecký návrh,  

osloviť a rokovať so Slovenskou sporiteľňou o možnosti zníženia úrokovej sadzby. 

Za predložený poslanecký návrh boli 10 poslanci MsZ, hlasovania sa zdržal Puchala, 

v miestnosti nebol Jendruch. Návrh prešiel. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Ontko, Stana, Šmidová, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 
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   Hojstrič, Barbuš, Derdáková. 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Puchala  

V miestnosti nebol Jendruch. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.23 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

12. Vyradenie majetku. 

 

Poslanec Puchala, predseda vyraďovacej komisie, predložil návrh na vyradenie majetku 

mesta, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Komisia zasadala koncom roka 2015 s tým, že výška 

vyradeného majetku je 218.914,68 EUR. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Hojstrič, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola Šmidová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.16 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

13. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2015. 

 

Poslankyňa Derdáková, predsedníčka ústrednej inventarizačnej komisie, predložila písomnú 

správu o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Vyslovila 

poďakovanie Mgr. Kleinovi za spracovanie materiálu inventarizácie. 

Poslankyňa Mičeková – stotožnila sa s poslankyňou Derdáková, je to pekne spracovaný 

materiál. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

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

 

14. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2015. 

 

Prednostka MsÚ predložila súhrnnú správu o výsledku hospodárenia škôl a školských 

zariadení za rok 2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu  odporúča schváliť predloženú správu. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Dzimková, Mičeková, 

  Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Hojstrič, Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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15. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 

2015. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

mesta Krompachy za rok 2015, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Stručne zhrnula spracovania 

návrhu záverečného účtu. V čase spracovania stanoviska nebola doručená správa audítora. 

Správa bola na MsÚ doručená v piatok, takže tým zákonná podmienka bola splnená, t.j. 

overenie účtovnej závierky audítorom bolo vykonané. V čase spracovania stanoviska bol 

návrh na prerozdelenie prebytku vo výške 90 % a 10 % do fondov. V rámci pripomienok, 

ktoré jej neboli oznámené, bol návrh na prerozdelenie prebytku vo výške 80 % do rezervného 

fondu a 20 % do fondu rozvoja bývania. Zákonná podmienka je splnená. Odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet s výrokom súhlas s celoročným 

hospodárením za rok 2015 bez výhrad. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

16. Správa audítora z overenia ročnej účtovnej závierky. 

 

Primátorka mesta predložila písomnú správu audítora z overenia ročnej závierky, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Kozlová poďakovala sa všetkým zamestnancom za hospodárenie mesta  v roku 

2015. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/C.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

17. Záverečný účet mesta za rok 2015. 

 

Primátorka mesta predložila v písomnej forme Záverečný účet mesta Krompachy za rok 

2015, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Hospodárilo sa  s prebytkom, prerozdelenie  80 % do  

rezervného fondu a 20 %  do rozvoja bývania. Poďakovala sa všetkým zamestnancom  

a  poslancom MsZ za výsledok hospodárenia. 

Poslankyňa Derdáková – v plnení rozpočtu nie je žiadne prekročenie, je prehľadne 

spracované. Na najbližšom zasadaní predloží poslanecký návrh zaoberať sa platom 

primátorky mesta. Primátorka mesta  má na tom veľký podiel, že sa hospodárilo s prebytkom. 

Tento návrh predloží aj na zasadanie komisie MsZ finančnej a majetkovej.  

Poslankyňa Mičeková – materiály sú  kvalitne spracované. Ing. Balážová predkladá 

materiály kvalitne, prehľadné a odborne spracované. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 
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za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.17 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje záverečný účet). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.18 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje prebytok 

hospodárenia). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.19 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje rozdelenie 

prostriedkov). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.20 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje úrok a poplatok). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Barbuš, Derdáková, Puchala, Jendruch. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Hojstrič. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

18. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 

2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Hlavná kontrolórka – zákon o rozpočtových pravidlách územnej správy § 7, ods. 2 a 4 

stanovuje, komu sa dotácie môžu poskytnúť a to právnickým a fyzickým osobám - 

podnikateľom. Majú vlastnú právnu subjektivitu, majú pridelené IČO. Každoročne na to 

upozorňuje, že organizácie, ktoré  nemajú právnu subjektivitu, nespĺňajú podmienky, musia sa  

im žiadosti vrátiť, nerobí sa to. Dotácia sa môže poskytnúť a to na konkrétnu akciu, účel vo 
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verejnom záujme, je to uvedené v zákone. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta   

a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta, § 7 ods. 6) vyššie uvedeného zákona. 

To hovorí a ukladá zákon. V rozpočte na rok 2016 bola odsúhlasená čiastka 35 000,-- €, t.j. 

cez 1 mil. Sk... Celkovo je požadovaných cez 72,5 tis. €, t.j.  cez 2 mil. Sk Tieto prostriedky 

sa dajú využiť hospodárnejšie, mesto ide brať úver na komunikácie, bude postačovať? Ak nie 

sú splnené podmienky či už pri žiadosti o dotáciu – dotáciu neposkytnúť a v odpovedi uviesť 

prečo, alebo pri zúčtovaní nie sú splnené podmienky poskytnutia – povinnosť toho komu bola 

dotácia poskytnutá, je vrátiť ju. Ísť, postupovať v rámci litery zákona. Na porušenie finančnej 

disciplíny vrátane sankcií sa vzťahuje ustanovenie § 31 zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy. 

Poslanec Barbuš – subjekty predložili žiadosti a od mesta chcú dotáciu, z ktorej potom 

zaplatia za komunálny odpad. Najväčšie požiadavky sú pre futbal, basketbal, stolný tenis. 

Basketbal žiada od mesta 80%, zbytok od rodičov. Stolný  tenis – financuje sa  teplo, pričom 

dva oddiely sa handrkujú a herňa je  využitá 3x do týždňa po 2 hodiny, ale kúri sa 24 hodín. 

Dotácie využívať rozumnejšie, začať financovať športy masívnejšieho charakteru, napr. 

cyklotrasy. Nie je to jednoznačné hrať 1. ligu, konkrétny šport by sa mal robiť pre divákov, 

zamyslieť sa nad tým, či dávať toľko peňazí. Za návrh nebude hlasovať. 

Poslankyňa Derdáková – ostatné organizácie, ktoré  nemajú právnu subjektivitu  by nemali 

byť vôbec v návrhu uvedené, nemajú nárok na dotáciu. Predložila poslanecký návrh stiahnuť 

z rokovania. 

Poslanec Stana - komisia MsZ kultúry sa zhodla s komisiou finančnou,  nájsť vhodný kľúč 

na prerozdelenie finančných  prostriedkov.   

Poslanec Jendruch – veľa detí by bolo inde, keby neboli organizované v kluboch. Poslanci 

budú podporovať tieto kluby.   

Poslanec Zahuranec  – predložené návrhy sú len na konkrétne akcie. 

Ing. Balážová – sú tri  subjekty, ktoré nemajú IČO. Miestne organizácie nemajú IČO, ale 

centrálne áno. Je obava, že tieto prostriedky nedostane miestna organizácia, ale budú 

pridelené niekomu inému. 

Hlavná kontrolórka – nemajú právo, ale  môžu požiadať cez centrálu, mesto v zmluve 

organizáciu o poskytnutí dotácie zaviaže, určí konkrétne komu a na aký účel, musia to 

dodržať, inak by museli vrátiť. 

Poslanec Jendruch  – je poslancom už  26 rokov, porušoval sa zákon? 

Hlavná kontrolórka – áno, porušoval, bolo to aj v správach o výsledku kontrol. 

Za poslanecký návrh poslankyne Derdákovej boli 4 -  Barbuš, Derdáková, Mičeková, 

Puchala. Proti boli 4 – Jendruch, Dzimková, Zahuranec, Kozlová, hlasovania sa zdržali 

Ontko, Stana, Šmidová. Návrh neprešiel. 

Poslanec Jendruch –  navrhol 10 minútovú prestávku, s návrhom všetci súhlasili. 

Primátorka mesta  – navrhla  navýšiť reprezentačný fond. 

Poslanec Jendruch  – predložil poslanecký návrh rozdelenia dotácii. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      :    7 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Šmidová, Jendruch. 

zdržal sa :    0 

proti      :    1 – Derdáková.  

nehlasovali: 2 - Mičeková, Barbuš. 

V miestnosti neboli Hojstrič, Puchala 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.22 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Poslanec Jendruch predložil poslanecký návrh na rozpočtové opatrenie č. 6 – presun 

finančných prostriedkov vo výške 1 000,--  € z dotácií na reprezentačný fond.  

Za predložený poslanecký návrh 9 prítomní poslanci MsZ, nehlasoval Barbuš. Návrh prešiel.  
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Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za        : 9 -  Ontko, Stana, Zahuranec, Kozlová, Dzimková, Mičeková, 

   Šmidová, Derdáková, Jendruch. 

zdržal sa   : 0 

proti        : 0  

nehlasoval: 1 – Barbuš. 

V miestnosti neboli Hojstrič, Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 14/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

19. Diskusia. 

 

Poslanec Jendruch – bude pracovať na novom VZN o dotáciách. V jednej triede ZŠ s MŠ  

Maurerova ul. visí omietka, strecha zateká, pred škôlkou nie je osvetlenie, v sprchovacom 

kúte tečie len studená voda. Žiaci ZŠ  Zemanská sa zúčastnili zberu odpadu smerom na Čardu 

a je katastrofálne, čo tam všetko našli. 

Primátorka mesta – nevie o týchto problémoch ZŠ s MŠ, mala to riešiť riaditeľka školy. 

Ing. Znanec – v budúcnosti čistenie lokality v okolí Čardy by sa malo zabezpečiť 

aktivačnými zamestnancami.  

Poslanec Stana – v mesiaci apríli sa organizuje brigáda na  upratovanie okolia Krompách – 

lesy. 

Primátorka mesta – je výzva pre občanov, aby sa zúčastnili jarného upratovania.  Vyslovila 

poďakovanie deťom a učiteľom za upratovanie v našich lesoch, opätovne vyzýva občanov 

zabezpečovať separovaný zber. V apríli sa plánuje zbúrať  obytný blok na Baníckej štvrti, žijú 

tam neoprávnene dve rodiny. Žiadali, aby mesto odkúpilo na Slovinkách dom pre nich. 

Uvoľňuje sa dom na ul. SNP pri ZŠ, spýtala sa na názor, či ho má mesto odkúpiť pre účely 

školy. Dňa 30.4. 2016 sa uskutoční trh kvetov, 8.4.2016 vystúpenie pána Donutila a koncom 

apríla Kollárovcov.   

Poslanec Jendruch – upozornil, že k 31. 3. 2016 je potrebné odovzdať majetkové priznanie. 

 

20. Záver. 

 

Primátorka mesta poďakovala sa prítomným za účasť na dnešnom 14. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila. Zaželala všetkým príjemné prežitie 

Veľkonočných sviatkov. 

 

V Krompachoch  22. marca 2016 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ   

    

 

   

Anna NEMČÍKOVÁ v.r.     Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

  prednostka MsÚ                  primátorka mesta    

 

 

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

    Ján  ZAHURANEC v.r.,         poslanec MsZ 

    Slávka ŠMIDOVÁ v.r.,           poslankyňa MsZ 



13 

 

    

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 


