
1 

 

ZÁPISNICA 
z 15. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

4. mája 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 15.  zasadania mestského 

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

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

Prítomných bolo 11poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti nebol poslanec Puchala.   

Primátorka mesta predložila návrh programu dnešného rokovania.  

Poslanec Stana predložil poslanecký návrh doplniť do bodu rôzne informáciu o turizme. 

Za predložený poslanecký  návrh boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Za takto upravený program rokovania boli všetci prítomní 11 poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

5. Informácia o nezamestnanosti v meste Krompachy k 31. 3. 2016. 

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

7. Majetkové návrhy. 

8. Návrh rozpočtových opatrení. 

9. Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy. 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k schváleniu úveru. 

11. Schválenie úveru. 

12. Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 

13. Zrušenie pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

14. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2016 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2016. 

15. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Krompachy.  

16. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní. 

17. Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy. 

18. Správa komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 

19. Návrh členov redakčnej rady Krompašského spravodajcu. 

20. Návrh na zriadenie komisie k vypracovaniu dokumentu „Koncepcia rozvoja športu 

v podmienkach mesta Krompachy na obdobie rokov 2016 – 2020“ 

21. Rôzne: 

a) Informácia o turizme. 

22. Diskusia. 

23. 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 Oľgu  DZIMKOVÚ a Matúša STANU. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Eva 

DERDÁKOVÁ, členovia  Ján ZAHURANEC a Marta MIČEKOVÁ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

ie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Oľgu  DZIMKOVÚ a Matúša STANU. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta  predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Eva 

DERDÁKOVÁ, členovia  Ján ZAHURANEC a Marta MIČEKOVÁ. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/A.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí). 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Mičeková -  pri úrade práce na Kúpeľnej ulici je nefunkčné osvetlenie. Kedy sa 

začne s kosením. V MIC (mestské informačné centrum) chýbajú  pohľadnice mesta 

Krompachy.  

Primátorka mesta  – osvetlenie v meste patrí mestu, spravuje ho firma  ECOLED, v zmluve 

je dohodnuté, že ak sa pridá viac ako 10 svietidiel, poplatok sa nebude zvyšovať. Požiadala 

pána poslanca Zahuranca, aby sa na to pozrel. Kosilo sa len na námestí kvôli  1. máju, plán je 

kosiť v máji, postupne sa bude kosiť od centra – po sídliskách. Kosenie je rozpočtované v tomto 

roku  na 3krát. 

Ing. Štefan Ondáš, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a TS  – harmonogram kosenia je zverejnený 

na stránke mesta. 

Primátorka mesta – pohľadnice mesta boli dané do MIC v marci. 

Poslankyňa Derdáková – rigol na Starej ceste stále nie je vyčistený, voda tečie po chodníkoch, 

obrubníky na Starej ceste sú vybraté z dôvodu, že tam asi niekto havaroval. 
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Primátorka mesta  – požiadavka bola daná na KSK, čistenie  skončili pri Richnave. Obrubníky 

sa preveria. 

Poslankyňa Kozlová – občania z  Maurerovej ul. chceli by pre deti využiť dvor v MŠ 

Robotníckej ulici. 

Primátorka mesta  – ak bude dosť detí zapísaných do MŠ, otvorí sa budova škôlky aj na 

Robotníckej ulici. V prípade nezáujmu sa bude musieť rozhodnúť, čo  ďalej s budovou.  

Poslanec Hojstrič  – je reálne spustiť v danej budove MŠ - po hygienickej stránke? 

Primátorka mesta  – nie je problém spustiť MŠ, je zariadená. 

Poslanec Stana – na Maurerovej ulici zriadiť  pieskoviská a ihriská. 

Primátorka mesta  – bolo vytypované ihrisko na Maurerovej ulici už skôr, kopalo sa, bol 

privezený betón  a ľudia boli proti jeho výstavbe. 

 

5. Informácia o nezamestnanosti v meste Krompachy k 31. 3. 2016. 

 

Prednostka mesta predložila písomnú informáciu o nezamestnanosti v meste Krompachy 

k 31. 3. 2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Mičeková – prispela k zníženiu nezamestnanosti, keďže  bola vylúčená 

z evidencie uchádzačov. 

Poslanec Jendruch – predložená informácia je dobre spracovaná. 

Poslanec Puchala – navrhol zverejniť aj v Krompašskom spravodajcovi. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Šmidová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš, Derdáková, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

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

 

Primátorka mesta predložila písomnú informáciu Ing. Mareka Németha, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – je to vôbec v zmysle zákona, je to v našej kompetencii, aby sme  to 

zobrali na vedomie. Ak to nezoberieme na vedomie, čo ďalej. 

JUDr. Ingrid Chudíková, referentka oddelenia správneho a sociálnych vecí,  je to  občiansko- 

právna záležitosť. Ing. Németh žiadal, aby MsZ bolo oboznámené. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Šmidová, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 1 - Derdáková  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/A.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

7. Majetkové návrhy. 

 

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

 

7.1: kúpa rodinného domu a pozemku na ul. SNP od Ing. Anny Novotnej, bytom Hlavná 

č. 1, Krompachy. 
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Primátorka mesta - rokovala s pani Novotnou o možnej kúpe a cene. Zo školskej inšpekcie 

došiel list, že v ZŠ ul. SNP sa porušuje zákon, pretože  0 a 1 ročník nesmie smenovať. Ponuka 

na predaj nehnuteľnosti je v realitnej kancelárii na sumu 35 000,-- €. Na finančnej a majetkovej 

komisii MsZ bola daná len ústna informácia a cena dohodou vo výške 27 000,-- €. 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, okrem samotnej kúpy rodinného domu budú ďalšie 

náklady na prestavbu. Koľko bude stáť prestavba, úprava? Stále je problém u tejto školy 

s nedostatkom priestorov. Nebolo by vhodné postaviť kontajnerový typ školy v areáli školy. 

V prípade kúpy, bude to už kapacitne postačujúce? 

Poslanec Zahuranec – problém  je s nevysporiadaným pozemkom. Dom nie je vhodný na 

školu. 

Poslankyňa Derdáková – kúpili sme  dom po Handžákovcoch s tým, že sa rozšíri pozemok, 

ale potom sa predal KSK. Potrebné je riešiť situáciu, ale v susedstve je iný vlastník, ktorý 

nemusí súhlasiť s výstavbou školy. 

Poslanec Hojstrič  – rokovať so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity o možnosti 

dotácie, cena je asi premrštená, náklady nebudú malé. Nie je iný priestor? 

Primátorka mesta – na školskom pozemku, dvore je možná výstavba medzi školou 

a nehnuteľnosťou pani Novotnej. Najbližšia stavba musí byť 7 m od suseda. Na  rekonštrukciu, 

či rozšírenie priestorov môžeme žiadať dotáciu od splnomocnenca.  

Poslanec Puchala – vysporiadanie pozemku potrvá nejaký čas, možno sa tým zaoberáme 

zbytočne. 

Primátorka mesta – nie sú vhodné priestory na výstavbu školy na Hornádskej ulici. 

Potrebujeme rozšíriť školu na ul. SNP. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh,  schváliť zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve. Ku kúpe nehnuteľnosti  by došlo po vysporiadaní pozemkov vlastníkom nehnuteľnosti. 

Poslanec Barbuš – na návrh poslanca NR SR bude pre deti od 3 – 6 rokov povinná materská 

škola. 

Poslanec Jendruch  – vedľa je Gobar, nie je možné ho odkúpiť? Rokovať s VÚC o priestoroch 

v múzeu, je tam viac priestoru na vytvorenie tried. 

Primátorka mesta  – situácia je taká, že bude stále málo priestoru pre tieto deti ZŠ.  

Za poslanecký  návrh poslankyne Derdákovej boli 7 poslanci MsZ Stana, Zahuranec, Hojstrič, 

Derdáková, Kozlová, Puchala, Barbuš, hlasovania sa zdržali Jendruch, Dzimková, Ontko, 

Šmidová, Mičeková. Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 7 -  Derdáková, Kozlová, Hojstrič, Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala. 

zdržal sa : 5 – Jendruch, Dzimková, Ontko, Šmidová, Mičeková. 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7.2: predaj motorového vozidla Jeep Cherokee Marekovi Šestákovi, Matičná 705/18, 040 

17 Košice. 

Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja, okomentovala 

predložený návrh.  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala. Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.21 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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7.3: predaj stavebného pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch Ing. Júliusovi 

Szárazovi, bytom Pri Štifte 4548/1A, Senec. 

Ing. Balážová okomentovala predložený návrh. 

Poslanec Zahuranec –  jeden pozemok sa predá a druhý nie, čo s ním, bude voľný? 

Ing. Balážová  – bude voľný a môže sa opätovne dať do súťaže. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala. Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.3 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7.4: spôsob predaja pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch – spoločnosť STI s.r.o., 

Krompachy. 

 

Ing. Balážová okomentovala predložený návrh. 

Primátorka mesta upozornila, že pri schvaľovaní osobitného zreteľa je potrebné ho 

zadefinovať.  

Za priamy predaj pozemku z prítomných 12 poslancov MsZ boli: 

za      : 9 -  Jendruch, Kozlová, Hojstrič, Dzimková, Ontko, Stana, Zahuranec, Puchala,  

  Šmidová.  

zdržal sa : 1 - Mičeková 

proti      : 2 – Barbuš, Derdáková.  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.4 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

7.5: zámer predaja pozemku na ulici Rázusovej v Krompachoch – vysporiadanie 

oploteného areálu pri rodinnom dome.  

 

Poslanec Barbuš – komisia MsZ výstavby a ŽP návrh prerokovala, pozemok je vhodný na 

predaj, ale nie sú tam inžinierske siete? 

Primátorka mesta  – príslušná komisia mala preveriť. 

Poslankyňa Derdáková – ak sa schváli dnes zámer, následne preveriť, či je vhodný na predaj,  

alebo stiahnuť bod z rokovania. 

Ing. Anna Čupajová, stavebný úrad – územie bolo ako predzáhradka, geometrický plán je 

zakreslený, nemali by tam byť inžinierske siete. 

Primátorka mesta - odporúčala preveriť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.5 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

 

7.6: zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie Zberného dvora na Hornádskej ul. 

v Krompachoch. 

 

Ing. Balážová okomentovala predložený návrh. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.6 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zrušenie). 

 

8. Návrh rozpočtového opatrenia. 

Primátorka mesta predložila písomný návrh rozpočtového  opatrenia, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková  – 70 000 €  nie je zanedbateľná čiastka,  lacnejší by bol  autobus do 

Spišskej Novej Vsi, ktorý by vozil ľudí  na plaváreň. Ak by bol projekt na krytú plaváreň, 

zrekonštruovala by sa  poriadne, aby to fungovalo počas celého roka. 

Poslanec Jendruch  – hľadať finančné  prostriedky na rekonštrukciu, čiastka je veľká. Deti 

z basketbalového klubu musia platiť za plaváreň. 

Poslanec Stana – uvažovať nad úsporou energie  s možnosťou inštalácie solárnych panelov.  

Poslanec Hojstrič  -  je najvyšší čas raz a poriadne zrekonštruovať celú plaváreň, ale musíme 

mať plaváreň? Nie sú výzvy? 

Primátorka mesta –  sú výzvy, ale na rekonštrukcie  plavární nie. Krytá plaváreň bola daná do 

prevádzky v roku 1992, 20 rokov sa neinvestovalo, hygiena ju zatvorila, menili sa komplet 

filtre, okrem mesta nikto nič nedal. Bazén sa čistil chemikáliami, strecha sa opravila, opravil sa 

strop z úveru, výmena okien z dotácie z ministerstva financií. V roku 2015 bola 5 mesiacov 

v prevádzke, ale sú vysoké náklady na ohrev vody a vykurovanie. Snahou bolo  obnoviť letné 

kúpalisko Snežienka, no nie sú to naše pozemky, potrebný je tam nový  bazén, problém je 

s vodou, je závadná, museli by sa urobiť vrty, na čo nie sú finančné prostriedky. Prevádzka 

letného kúpaliska by bola oveľa drahšia. Bazén na krytej plavárni sa zalepil, utesnil, a tiež sa 

dala fólia. Urobia sa  úpravy terasy s podporou študentov školy. Na budúci týždeň sa začne 

prevádzka plavárne, budú plavecké kurzy. Mesto odkúpilo krytú plaváreň za symbolickú 

korunu, aby mesto sa mohlo zapojiť do výziev, no zatiaľ nie sú. 

Poslankyňa Derdáková  – je pripravená projektová dokumentácia na rekonštrukciu krytej 

plavárne? 

Primátorka mesta  – nie je, ale nie je problém ho dať spracovať. 

prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Šmidová, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala.  

zdržal sa : 1 - Derdáková 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.7 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

9. Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta – predložila písomnú správu o plnení akčného plánu mesta Krompachy, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice.   

Poslankyňa Derdáková – poďakovala za spracovanie predloženého materiálu. 

Poslanec Hojstrič  – spracovatelia boli patričné ocenení? 

Primátorka mesta – áno, všetci. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.3 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k schváleniu úveru. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka, predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra 

k schváleniu úveru, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.4 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

11. Schválenie úveru. 

 

Primátorka mesta predložila na schválenie v písomnej forme úver, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. Doplnila, že posledná informácie je z VÚB a to úroková sadzba 12m Euribor + marža 

z 0,73 % p.a.  na 0,69%. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.8-1,2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/E.1 – viď pripojené pri zápisnici (poveruje). 

 

12. Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomnú informáciu ku kontrolnej činnosti, ktorá je prílohou 

tejto zápisnice. Kontrolované subjekty prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

Kontroly v školách, školských zariadeniach by mal vykonávať aj školský úrad, oddelenie 

školstva.  

Poslankyňa Derdáková  – má byť vykonaná inventarizácia zásob, nedoplatok na stravnom 

nemôže byť. Je nepochopiteľné ako bola vykonávaná predbežná kontrola. 

Hlavná kontrolórka  – pri každom je konštatované porušenie zákona.  

Primátorka mesta  – obsadenie školského úradu  je kumulovaná funkcia. 

Hlavná kontrolórka  – po tejto kontrole dúfa, že to bude v poriadku. 

Poslankyňa Derdáková – v minulosti pracovníci MsÚ vykonávali kontrolu v školských 

jedálňach 4x do roka. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.5 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

13. Zrušenie pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

 

Hlavná kontrolórka predložila písomný návrh na zrušenie pravidiel kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

14. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2015 a návrh plánu opráv 

nebytových priestorov pre rok 2016. 

 

Primátorka mesta predložila písomné vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 

2015 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Kozlová – keďže je spracovateľom predloženého materiálu, nebude hlasovať. 

Poslankyňa Derdáková – predložila poslanecký návrh, aby aj nemocnica predkladala 

vyhodnotenie plánu rekonštrukcií a opráv ako aj plán na rok 2016. 

Za poslanecký návrh poslankyne Derdákovej boli všetci 12 poslanci MsZ. Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nehlasovala Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.6 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nehlasovala Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

  

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová, Kozlová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/J.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
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15. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Krompachy.  

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobným stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – za zberové nádoby občan v rodinnom dome si má platiť sám? 

Ing. Ondáš – občania si zberovú nádobu na komunálny odpad zabezpečujú sami, ďalšia 

možnosť je, že ju zabezpečí mesto, ale po znehodnotení si ju občan zakúpi.  

Poslanec Barbuš  – prečo má kupovať občan v rodinnom dome zbernú  nádobu a v obytnom 

dome mu  zabezpečuje firma, ktorá  je povinná ju dodať. Existuje jeden poplatok za komunálny 

odpad ako v rodinnom dome tak aj v obytnom bloku. 

Poslankyňa Derdáková  – je to nelogické,  poplatok je jeden. 

Poslanec Barbuš predložil poslanecký návrh z predloženého VZN vypustiť bod  bod 4 v čl. 6. 

Za predložený návrh boli Barbuš, Derdáková, Ontko, Dzimková, Stana, Kozlová, Mičeková, 

Puchala, hlasovania sa zdržali Šmidová, Zahuranec, Hojstrič, v miestnosti nebol Jendruch. 

Návrh prešiel. 

Ing. Ondáš oboznámil s pripomienkami k VZN.  

1.  V Čl. 1, ods. 1 prvá veta znie: 

1. VZN vymedzuje podrobnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane 

jeho zberu a prepravy.  

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

2.  V Čl.1, ods. 2 sa vypúšťa text: 

  „..., pričom územím mesta sa rozumie jeho katastrálne územie“.  

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

3.  V Čl. 2,  sa vkladá nový ods. 20, ktorý znie: 

20. Územie mesta je katastrálne územie mesta.  

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 4.  V Čl. 2 doterajšie ods. 20 – 30 sa označujú ako ods. 21 – 31. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 5.   V Čl. 3 ods. 4 písm. c) sa vypúšťa text „okrem morí a oceánov“. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

 6.  V Čl. 6 ods. 3 znie: 

3. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

7.  V Čl. 7, ods. 2 za slovami „vyberať si“ sa vkladá slovo „z nich“ 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

8.  V Čl. 7, ods. 3 sa vypúšťa text „mestským úradom“ a nahrádza textom „mestom“. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

9  V Čl. 7, ods. 4 v poslednej vete sa vypúšťa text „mestský úrad“ a nahrádza textom        

„mesto“. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

10.  V Čl. 13 sa vypúšťajú ods. 4 - 9.  

Doterajšie odseky 10 – 12 sa označujú ako ods. 4 -6. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

11.  V Čl. 13 sa vkladá nový ods. 5, ktorý znie: 

5. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že v zmysle zákona o odpadoch je to 

pre mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho 
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poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho 

poplatku.  

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

12.  V Čl. 13 ods. 6 znie: 

6. Mesto umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú 

v súlade s ustanoveniami tohto VZN mesta. Každý, kto chce v meste kompostovať 

vlastný odpad, musí mestu preukázať, že zabezpečil všetky vyžadované podmienky.   

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

13.  V Čl. 20 ods. 5 znie:   

5. Zberný dvor je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania môžu taktiež 

bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky priamo distribútorovi alebo v najbližšom 

pneuservise. 

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 

14.  Čl. 23 sa vypúšťa.  

Za predložený návrh boli všetci prítomní poslanci MsZ. 
 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.7 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (ruší). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa ). 

 

16. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní. 

 

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

dohodovacom konaní, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

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

návrh schváliť. 
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Poslankyňa Derdáková, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej,  komisia  

odporúča predložený návrh schváliť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.10 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje ). 

 

17. Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Krompachy č. 1/2015 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

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

návrh schváliť. 

Poslankyňa Derdáková, predsedníčka komisie MsZ finančnej a majetkovej,  komisia  

odporúča predložený návrh schváliť. Je správne číslovanie doplnku? Čísluje sa podľa poradia, 

alebo podľa príslušného roka. 

Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí, je to správne, je 

to prehľadnejšie.                                                                                                                                                                                                                                     

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.8 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie ). 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 11 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebola Kozlová. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/F.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa ). 

 

18. Správa komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 

 

Igor Jendruch, predseda komisie MsZ na ochranu verejného záujmu, predložil ústnu správu 

komisie MsZ na ochranu verejného záujmu s konštatovaním, že všetci 12 poslanci MsZ 

a primátorka mesta odovzdali majetkové priznanie za rok 2015 v termíne do 31.3.2016. 

Poslanec Barbuš – v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. MsZ má byť predložená  

písomná správa komisie. Túto sme neobdŕžali. V rámci otvorenej samosprávy sme nezískali 

body aj preto, že  správa nebola zverejnená na www stránke mesta. Všetky komisie a spolky 

dávajú zápisnice zo stretnutia. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             
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   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.9 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

19. Návrh členov redakčnej rady Krompašského spravodajcu. 

 

Prednostka MsÚ predložila písomný návrh členov redakčnej rady Krompašského spravodajcu, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Stana –  po vzájomnej dohode s poslancami MsZ predložil písomný  poslanecký 

návrh odvolať redakčnú radu  a menovať novú.  

Poslankyňa Derdáková – musí to byť poloprofesionálny redaktor, nie je externý. 

Prednostka MsÚ  – z úradu je to málo,  aby bolo zastúpené len jednou osobou.  

Poslanec Hojstrič – navrhuje  redakčnú radu v tomto zložení ako je predložené. 

Za poslanecký návrh boli Jendruch, Šmidová, Ontko, Zahuranec, Mičeková, Puchala, Hojstrič, 

Kozlová, hlasovania sa zdržali Dzimková, Mičeková, Barbuš, Derdáková. Návrh prešiel. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

zdržal sa : 4 – Barbuš, Dzimková, Mičeková, Derdáková. 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (odvoláva). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

zdržal sa : 4 – Barbuš, Dzimková, Mičeková, Derdáková. 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/I.1 – viď pripojené pri zápisnici (menuje). 

 

20. Návrh na zriadenie komisie k vypracovaniu dokumentu „Koncepcia rozvoja športu 

v podmienkach mesta Krompachy na obdobie rokov 2016 – 2020“. 

 

Primátorka mesta predložila písomný návrh na zriadenie komisie k vypracovaniu dokumentu 

„Koncepcia rozvoja športu v podmienkach mesta Krompachy na obdobie rokov 2016-2020“, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Jendruch  – komisia MsZ školstva a športu návrh  prerokovala odporúča ho schváliť. 

Navrhol doplniť do komisie poslanca Stanu.  

Poslankyňa Derdáková  – navrhnutí členovia súhlasia s členstvom v komisii? 

Poslanec Barbuš – áno, konzultoval s každým a súhlasili. 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 
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proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.11 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zriadenie komisie). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.12 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje členov komisie). 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/G.1 – viď pripojené pri zápisnici (ukladá). 

 

21. Rôzne. 

 

a) Informácia o turizme  

Poslanec Stana predložil v písomnej forme informáciu o turizme, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

Poslanec Barbuš – v rozpočte  nie sú rozpočtované finančné prostriedky. 

Poslanec Puchala – prikláňa sa k názoru poslanca Barbuša, odkiaľ na to, či mesto má vôľu ísť 

do toho, čo ponúkneme návštevníkom keď sme chceli zrušiť krytú plaváreň, pozemky sú 

v osobnom vlastníctve. 

Poslanec Hojstrič – súhlasí aj nesúhlasí, je to o financiách, ale súhlasí s iniciatívou, hľadať iné 

možnosti, drží palce. 

Prednostka MsÚ – sú to investičné aktivity, chýba návrh na financie, mesto je členom 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj Spiš, je potrebné využiť finančný 

potenciál z tejto organizácie, nie je  však záujem zo strany podnikateľov z Krompách. 

Primátorka mesta  – v OOCR mesto je osamotené, nie je ani jeden podnikateľ, ťažko sa  niečo 

presadzuje. 

Poslanec Hojstrič – viazne komunikácia. 

Primátorka mesta  – na zakladaní OOCR boli  prizvaní podnikatelia, nemali záujem. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 12 -  Jendruch, Derdáková, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Zahuranec, Barbuš,  Puchala, Kozlová, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.11 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

22. Diskusia. 

 

Poslanec Barbuš – spýtal sa poslankyne Šmidovej, ako funguje teplá voda v materskej škole 

na Maurerovej ulici, či vie, čo bolo poruchou. Ako zisťoval, tak nebol zapnutý bojler na ohrev 

teplej vody. 

Poslankyňa Šmidová – teplá voda už tečie., ale bol tam ešte aj iný problém. 
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Poslanec Stana – na ulici Rázusova chýba značka zákaz vjazdu do jednosmernej ulice,   

konzultoval to už  s pánom Hinďošom. 

Poslanec Zahuranec -  ako je doriešená stolnotenisová  herňa. 

Prednostka MsÚ  – bolo v našom záujme, aby stolnotenisová herňa  mala správcu, riešili sme 

predloženie žiadosti cez ÚPSVaR. Navrhnutý bol manžel pani Barbušovej, ale problém je 

v tom, že je cudzí štátny príslušník. Ďalším bol pán aj pán Cuker. 

Poslanec Zahuranec – herňu riadi mesto a nie pani Barbušová. Riešiť inou formou.  

Prednostka MsÚ  – o tejto celej problematike sa rokovalo na komisii MsZ školstva a športu 

a  nedospelo sa k ničomu. 

Primátorka mesta  – riešiť to má nájomca, je tam platná nájomná zmluva. Komisia školstva  

a športu by mala zaujať stanovisko. 

Poslankyňa Mičeková – bude na MsÚ terminál, aby sa dalo platiť kartou? 

Primátorka mesta  – nezaoberali sme sa týmto, zváži sa. 

Poslankyňa Derdáková – obrátila sa s pripomienkou na kolegov poslancov, že na minulom 

zasadaní mestského zastupiteľstva bolo predložené hospodárenie za rok 2015, ktoré bolo zase 

prebytkové a komisia MsZ finančná a majetková odporúčala zvýšiť plat primátorke mesta, ale 

zo strany poslancov nebola vôľa. Pracuje na obecnom úrade, vie posúdiť rozsah práce, preto 

komisii predložila návrh. Je ľúto, že nie je vôľa preniesť sa nad osobné vzťahy a nechcú sa 

vidieť pracovné výsledky. 

Pán Juraj Lučanský , člen DHZ, zaujíma ho, čo bude ďalej s hasičmi v meste a čo sa  bude 

diať s budovou hasičského zboru. Doposiaľ o tom ich nikto neinformoval. 

Poslanec Barbuš – jedná sa o to, že štátni hasiči idú preč, riešiť čo ďalej  s priestormi, musia 

sa vykurovať aj keď nebudú využité. Pre dobrovoľných hasičov je to veľa. 

Prednostka MsÚ –  mali sme záujem podať žiadosť v rámci výzvy - rekonštruovať mestské 

budovy. Dňa 31.3.2016 som sa  s projektantom zúčastnila  obhliadky hasičskej zbrojnice, aby 

sa pripravila projektová dokumentácia na rekonštrukciu. V žiadnom prípade nechceme, aby  

dobrovoľní hasiči neboli súčasťou prípadne zrekonštruovanej budovy, nie je záujem odsúvať 

ich do kúta. Pracuje sa na projektovej dokumentácii. Stretnúť sa a rokovať, čo chceme do 

budúcna, ale takéto listy, aké boli doručené,  sú pre mňa nepochopiteľné. Veď je to len a len 

o komunikácii. 

Pán Lučanský  – komunikácia zlyhala, je tomu už niekoľko rokov dozadu. 

Primátorka mesta  – nedala hasičov bokom, list bol hanlivý. V roku 2008  vyšli výzvy opravy 

hasičských zbrojníc. Bola možnosť rekonštruovať budovu, ale musela byť  dlhodobom nájme 

štátu. Mesto bolo v podnájme, trvalo to rok až minister Kaliňák nás upozornil, ak nedáme 

budovu štátu, tak sa rekonštruovať nebude. Nechcela ju dať, obvinil ju niekto, že chce hasičov 

vyštvať. Budova ostala mestu, je vlastníkom,  podnájomcom ja hasičský zbor. Preto štátni hasiči 

začali stavať novú budovu. Nemá výhrady voči hasičom. DHZ dostal tatrovku. Objekt je veľký, 

budova nie je založená bankami, je možné rekonštruovať, vysoké sú náklady na kúrenie. Každá 

organizácia dostane svoju miestnosť, DHZ bude mať kanceláriu a suterén sa vyhradí na sušenie 

hadíc.  Miesto musí byť využité. 

Derdáková - nie je možné zrušiť DHZ, zo zákona musí byť. 

Poslanec Stana – poslanci MsZ  neboli oboznámení s touto problematikou. 

 

24. Záver. 

 

Primátorka mesta pozvala prítomných akcie, ktorých usporiadateľom je mesto a to na Deň 

matiek dňa 8. 5. 2016 o 15.00 hod. do Domu kultúry, dňa 9. 5. 2016 o 15.00 hod. k Pamätníku 

na Námestí slobody na spomienkovú slávnosť kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva 

nad fašizmom. Dňa 14.5.2016 o 14.00 hod. začína akcia Festival tanca na multifunkčnom 
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ihrisku pod Okruhliskom, dňa 28.5.2016 o 13.00 hod. v areáli hotela Plejsy Deň Detí  a ďalšia 

akcia v tomto areáli dňa 18.6.2016 a to Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení 

bryndzových halušiek, ktorej organizátorom je Humanita pre život a Mesto Krompachy.  Pani 

primátorka sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 15. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

 

 

V Krompachoch  5. mája 2016 

 

 

Zapísala : Anna ČECHOVÁ   

  

 

 

 

 

Anna NEMČÍKOVÁ      Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

  prednostka MsÚ                     primátorka mesta       

      

 

 

 

 

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

    Matúš STANA,       poslanec MsZ 

    Oľga DZIMKOVÁ,  poslankyňa MsZ 

 

     

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 


