
1 

 

ZÁPISNICA 
zo 17. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa     

29. júna 2016 veľkej zasadačke Mestského úradu  v Krompachoch. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 17.  zasadania mestského 

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

zamestnancov mesta, občanov mesta. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 

Prítomných bolo 10 poslancov mestského zastupiteľstva, v miestnosti neboli poslanec Vladimír 

PUCHALA a Ján ZAHURANEC.   

Poslankyňa Kozlová – predložila poslanecký návrh stiahnuť z rokovania Správu o výsledku 

hospodárenia spoločnosti Mestské lesy s.r.o. z dôvodu, že valné zhromaždenie už zasadalo, ale 

nebolo ukončené a v súčasnosti prebieha kontrola vykonávaná hlavnou kontrolórkou.  

Poslankyňa Derdáková – komisia finančná a majetková predložené správy prerokovala 

a Správu Mestských lesov s.r.o. odporúča predložiť na najbližšie zasadanie MsZ.  

Za predložený poslanecký návrh poslankyne Kozlovej boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ. 

Návrh prešiel. Viď príloha č. 1. 

Poslankyňa Kozlová predložila poslanecký návrh doplniť v bode č. 18 – rôzne návrh na 

odvolanie a menovanie člena redakčnej rady Krompašského spravodajcu. 

Za predložený poslanecký návrh poslankyne Kozlovej boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ. 

Návrh prešiel. Viď príloha č. 2. 

Primátorka mesta predložila upravený návrh programu dnešného rokovania  s doplnením 

o bod rozpočtové opatrenie č. 14, so zaradením  za bod č. 11.  

Za takto upravený program rokovania boli všetci prítomní 10 poslanci MsZ. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Interpelácie poslancov. 

5. Majetkové návrhy. 

6. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2015 (SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy, PVS a.s. Poprad, PO 

WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o., BHMK s.r.o.). 

7. Informácia o výsledku kontrol. 

8. Návrh plánu činností HK na II. polrok 2016. 

9. Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta 

Krompachy. 

10. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Krompachy. 

11. Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta 

Krompachy. 

12. Návrh rozpočtového opatrenia č. 14. 

13. Návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova Krompachy na rok 2016. 

14. Dodatky k zriaďovacím listinám – elokované pracoviská.  
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15. Informácia o vzdaní sa členstva v komisii MsZ. 

16. Informácia o vzdaní sa členstva v DNMK. 

17. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena DR Mestské lesy s.r.o.. 

18. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov DR BHMK s.r.o.. 

19. Rôzne. 

20. Diskusia. 

21. Záver. 

 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Primátorka  mesta  určila za zapisovateľku zápisnice  Annu ČECHOVÚ a za overovateľov   

zápisnice poslancov MsZ Ľuboša ONTKA a Martu MIČEKOVÚ. 

 

3. Voľba návrhovej komisie. 

 

Primátorka mesta - predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Marián 

HOJSTRIČ,  členovia  Igor JENDRUCH a Matúš STANA. 

Z prítomných 10 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Barbuš, Šmidová. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti neboli Zahuranec a Puchala. 

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

 

 

4. Interpelácie poslancov MsZ. 

 

Poslankyňa Mičeková – na cintoríne netečie voda, po kosení na  cintoríne je na hroboch 

a chodníkoch tráva, cintorín sa nečistí a pasú sa hospodárske zvieratá. 

Primátorka mesta  – písomne odpovie Ing. Perháč, cintorín je v správe spoločnosti Ekover 

s.r.o. 

Poslankyňa Mičeková –  4. mája 2016 ju MsZ zvolilo za členku redakčnej rady Krompašského 

spravodajcu. Prednostka MsÚ sa vzdala členstva v redakčnej rade a za mesto nie je zastúpenie.  

Redakčná rada sa stretla dvakrát, prvý raz to bolo predstavenie a druhýkrát pracovne. Ako 

členka redakčnej rady písomne vyzvala vedúcich oddelení MsÚ,  aby spracovali činnosť 

oddelení za rok 2015. Nedostala odpoveď, vydala pani primátorka zákaz o poskytovaní 

informácií, ako fungovala redakčná rada doposiaľ? Stále platí Štatút Krompašského 

spravodajcu,  citovala niektoré články, pripravuje sa  nový štatút. Keď nebol redaktor, ako 

fungovala redakčná rada.  Viď príloha č. 3 

Primátorka mesta  – odpoveď bude doručená písomne v stanovenom termíne. 

Poslanec Hojstrič – koľko je nájomných bytov, koľko je neobsadených a podlžnosti? V akom 

štádiu je  oprava nájomných bytov na Maurerovej ulici, koľko finančných prostriedkov bude 

musieť mesto vynaložiť na rekonštrukciu týchto bytov? Viď príloha č. 4. 

Primátorka mesta  - odpoveď bude doručená písomne v stanovenom termíne. 

Poslanec Hojstrič – predsedníčka SVB Sasanka žiadala od konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. 

písomnú odpoveď o vyplatenie dlžnej sumy,  dohodlo sa na dohode o urovnaní, súhlasili 
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s mimosúdnym vyrovnaním formou splátkového kalendára. Do dnešného dňa písomná 

odpoveď nebola doručená. Viď príloha č. 5. 

Bc. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti BHMK s.r.o. – konzultované to bolo s pani  

predsedníčkou Bovovou, vysvetlil jej to ústne, ale zašle to aj písomne. 

Poslanec Hojstrič – prečo prebieha súdny spor mesto -  SEZ o zaplatenú zálohu na nájom HPP, 

keď mesto získalo úver a HPP je obsadený? Kto poskytuje právne služby, úroky sa zvyšujú? 

V májovom čísle Krompašského spravodajcu bol zverejnený článok pani primátorky, preto by 

chcel vedieť kto z poslancov MsZ zakázal prispievať resp. sa podieľať na príprave 

Krompašského spravodajcu? Kto z poslancov MsZ vykonal nejaký čin na odstúpenie pani 

primátorky? Kto z poslancov MsZ vytvára napätú a ťažkú atmosféru na mestskom úrade?  Viď 

príloha č. 6 a 7. 

Primátorka mesta  – pri odvolaní z redakčnej rady  nebol uvedený dôvod, tak si to myslela  

a vysvetlila si, je to jej domnienka. Správy z oddelení MsÚ sa opakovali. Úlohy zamestnancom 

dáva zamestnávateľ. 

Poslanec Hojstrič – je v plnej kompetencii poslancov MsZ schváliť redakčnú radu. Rok 1989 

priniesol slobodu, v okolitých mestách ako napr. Gelnica, Spišské Podhradie,  primátor ani 

zástupca primátora  nie je v redakčnej rade a nemá ani nikoho z vedenia mesta. Primátor mesta 

Gelnica žiadal na ustanovujúcom zasadaní MsZ základný plat.  

Primátorka mesta  – pri odvolaní neuviedli dôvod, prečo bola odvolaná. Úlohy zamestnancom 

dáva štatutár a nie mestské zastupiteľstvo, prečo redakčná rada neoslovila štatutára, úlohy 

zamestnancom nemôže dávať nikto iný. 

Poslanec Hojstrič  – kto z poslancov vykonal nejaký čin na odvolanie primátorky, ako poslanci 

sa podieľajú na  napätej situácii?  

Primátorka mesta  - odpoveď na otázky pána poslanca bude doručená písomne v stanovenom 

termíne. 

Poslankyňa Dzimková – zamedziť  pohyb pri soche na námestí, aby po nej neliezli. Ako 

pokročila sťažnosť pána Fila a Rigdovej? Na  Hornádskej ulici je upchatý  kanál. 

Primátorka mesta  – pripravuje sa návštevný poriadok  v parku. Pani Rigdovej sa vyčíslia 

náklady za  záber verejného priestranstva, je to v riešení na základe dohody. Pán Filo – mesto 

je vlastníkom 13 bytov – DOS na Lorencova ulici 12, nemáme nadpolovičnú väčšinu, Vlastníci 

nesúhlasili s rozšírením resp. s výmenou dverí. Na Hornádskej ulici nie je kanalizácia, sú to 

vpusty, každý si to musí vyčistiť sám. 

 

 

5. Majetkové návrhy. 

 

Prednostka MsÚ, predložila písomné majetkové návrhy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková návrhy prerokovala, odporúča 

ich schváliť okrem darovania podielu na nehnuteľnosti na ul. Hornádskej z dôvodu, že  náklady 

sú vysoké. 

Poslanec Jendruch – ku predaju pozemku na Robotníckej ulici - nebude to vadiť materskej 

škole, keď to odpredáme? 

Zástupca primátorky mesta – je to uvedené v dôvodovej správe. 

 

5.1 - Darovanie podielu na nehnuteľnosti na ul. Hornádskej od Mariany Paliderovej, 

bytom Dopravná č. 18, 831 06 Bratislava. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

za      : 3 -  Jendruch, Hojstrič, Ontko.            

zdržal sa : 0 - Mičeková 
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proti      : 8 – Dzimková, Šmidová, Stana, Zahuranec, Puchala, Kozlová, Derdáková,  

Barbuš, Mičeková. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/F.1 – viď pripojené pri zápisnici (neschvaľuje). Návrh neprešiel. 

5.2  - Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

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

č. 35 v Krompachoch. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

5.3 - Predaj pozemku pod garážou na ulici Lorencovej v Krompachoch Jánovi Bartošovi, 

bytom Lorencova č. 6, Krompachy 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

5.4 - Zámer predaja pozemku na ulici Robotníckej v Krompachoch – výstavba Fit klubu 

pre občanov mesta.  

Poslanec Hojstrič  - komisia  MsZ výstavby a ŽP neodporúča schváliť, ak bude  

prevádzkovaná materská škola. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za zámer boli: 

za      : 9  -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Dzimková, Ontko,             

   Stana,  Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 3 – Hojstrič, Barbuš, Puchala. 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/C.3-1 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje zámer). 

Z prítomných 12 poslancov MsZ za spôsob priameho predaja boli: 

za      : 9  -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Dzimková, Ontko,             

   Stana,  Šmidová, Hojstrič, Mičeková. 

zdržal sa : 2 – Barbuš, Puchala. 

proti      : 1 – Zahuranec.  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/C.3-2 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje spôsob). 

 

5.5 - Schválenie Prevádzkovej zmluvy uzavretej v zmysle ustanovení Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov na prevádzkovania Zberného dvora na 

Hornádskej ulici v Krompachoch.  

Primátorka mesta – na  prevádzkovanie zberného dvora bola vypracovaná a predložená 

nájomná zmluva, ktorá bola  riadiacim  orgánom zamietnutá. Po odsúhlasení riadiacim orgánom 

bola vypísaná súťaž na prevádzkovateľa, včera bola súťaž vyhodnotená, preto bol materiál 

zaslaný deň pred konaním zasadania mestského zastupiteľstva. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 
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za      : 11 -  Jendruch, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko, Stana, Barbuš,            

Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 1 – Derdáková. 

proti      : 0  

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

 

6. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2015 (SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy, PVS a.s. Poprad, PO 

WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o., 

BHMK s.r.o.). 

 

6.1 – SKI Plesjy a.s. Košice. 

Ing. Milan Haz, riaditeľ spoločnosti, predložil písomnú Správu o hospodárení spoločnosti SKI 

Plejsy a.s., ktorá je prílohou tejto zápisnice. Sezóna v poradí už štvrtá je zlá, neprevádzkovala 

sa dvojsedačková lanovka. Strata je 20 000,-- €,  znížili sa  záväzky z  900 000,--   €  na 

180 000,-- €, ktoré  budú splatené v priebehu 2 rokov. Potrebná je investícia 30 000,-- €  na 

zveľadenie, a na zasnežovanie 30 000,-- € nie sú postačujúce, lanovka je zastaralá, nová veľmi 

chýba, bolo by potrebných 1 mil. €. Hľadá sa strategický investor. 

Poslanec Hojstrič – je pravda, že zimy nie sú také, aké by mali byť. Má význam investovať do 

takýchto stredísk. Voľakedy Plejsy patrili do top stredísk, znížila sa návštevnosť, Plejsy 

chátrajú, je záujem ďalej ich prevádzkovať? Hľadali strategického investora, ale aj 

z ekonomického hľadiska, či sa investícia vráti. Krompašania už nelyžujú na Plejsoch. 

Ing. Haz – Poliaci si vybudovali svoje stredisko, v súčasnosti je tu závislosť  na slovenských  

klientoch. Lanovka – stratégia – určite by pomohla, ale na ako dlho. Banka nepodporí takého 

investície v takej lokalite, je veľmi potrebné hľadať partnera. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

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

 

6.2 – EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy 

 

Ing. Jozef Perháč, riaditeľ spoločnosti, predložil písomnú Správu o hospodárení spoločnosti 

Ekover s.r.o., ktorá je prílohou tejto zápisnice. Zvýšenie výnosov je vyššie o 9,9 % oproti roku 

2014. Úver na techniku sa kráti. 

Poslankyňa Derdáková –  je uzavretá záležitosť úveru voči mestu za areál. 

Ing. Perháč - je splátkový kalendár. 

Poslanec Hojstrič – dobre sa čítajú takého správy. Je to zásluha pán riaditeľa. 

Primátorka mesta – je dobre, že Ekover obnovil svoju činnosť. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 
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6.3 – PVS a.s. Poprad. 

 

Primátorka mesta -  predložila písomnú Správu o hospodárení spoločnosti PVS a.s. Poprad,  

ktorá je prílohou tejto zápisnice. Spoločnosť  vykazuje zisk, pred 2 rokmi bola horšia správa. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

6.4 – PO WOPAX s.r.o. Krompachy 

 

Primátorka mesta - predložila písomnú Správu o hospodárení spoločnosti PVS a.s. Poprad,  

ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková  - komisia MsZ finančná a majetková navrhla,  aby mesto predalo svoj 

podiel v spoločnosti. 

Primátorka mesta  – spoločník sľúbil, zmluva bola pripravená, nepodpísal a nevyjadril sa. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

6.5 – KROMSAT s.r.o. Krompachy 

 

Primátorka mesta -  predložila písomnú Správu o hospodárení spoločnosti Kromsat s.r.o.,  

ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková  - predložila poslanecký návrh ponúknuť podiel mesta spoločníkom, 

navrhla to  aj komisia MsZ finančná a majetková. 

Za predložený poslanecký návrh boli všetci poslanci MsZ. Návrh prešiel. Viď príloha č. 8. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/H.1 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 
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6.6 – TERMOKOMPLEX s.r.o. Krompachy 

 

Ing. Miroslav Fonfara, zástupca spoločnosti Termokomplex s.r.o., predložil písomnú Správu 

o hospodárení spoločnosti Termokomplex s.r.o., ktorá je prílohou tejto zápisnice. Výsledok 

hospodárenia  je kladný. 

 

Poslanec Hojstrič – obsadenosť nebytových priestoroch je nad 80 % , čo je dobré. 

Primátorka mesta – včera sa uskutočnilo valné zhromaždenie, jeden spoločník  predložil 

návrh na odpredaj obchodného  podielu a valné zhromaždenie to schválilo. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

Nehlasovala Kozlová. 

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

 

6.7– BHMK s.r.o. Krompachy 

 

Mgr. Stanislav Kurta, konateľ spoločnosti, predložil písomnú Správu o hospodárení 

spoločnosti BHMK s.r.o., ktorá je prílohou tejto zápisnice. Splatila sa SEZ-u pôžička a aj úroky. 

Poslanec Hojstrič – ako bude naložené so ziskom? 

Mgr. Kurta – so spoločnosťami vlastníkov bytov je dohoda,  že ak bude zisk, tak sa budú 

vyplácať nedoplatky. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

7. Informácia o výsledku kontrol. 

 

Ing. Mária Tomašová, hlavná kontrolórka,  predložila písomnú informáciu o výsledku kontrol, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Derdáková -  z predloženej informácie vyplýva, že žiadatelia o dotáciu z rozpočtu 

mesta neplnia podmienky. Tie organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu dostanú dotáciu 

inou formou a to z položky primátorky mesta.  

Hlavná kontrolórka – pri žiadosti, aj pri vyúčtovaní dotácií sú tie isté problémy ako  už neraz 

uvádzala. Subjekty, ktoré nesplnili podmienky, dotáciu by mali vrátiť. Niektoré veci neboli 

akceptovateľné. Povedzme si otvorene, všetci majú na tom podiel – ten, kto žiadosť prijíma 

a zistí, že sú nedostatky a postúpi to ďalej, poslanci, ktorí dotáciu schvaľujú a majú informáciu, 

že sú nedostatky, nie všetky žiadosti boli v poriadku a dotácia bola schválená, uznesenie 

podpísané, podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie primátorkou mesta, ten, kto preberá a robí 

zúčtovanie poskytnutej dotácie a pri vyúčtovaní to nesedelo, prostriedky neboli vrátené. Čiastka 

z rozpočtu je vysoká, mohli by sa použiť niekde inde, sú to verejné finančné prostriedky, na 

ktoré – zo zákona - nie je právny nárok. Pripravila VZN, ale nedošlo k zhode. Všetci sú 

zodpovední, konečne by sa malo prijať nové VZN o poskytovaní dotácií, ale aby sa aj 



8 

 

dodržiavalo, sú to verejné prostriedky. Je neseriózne, aby bol teraz jeden za to zodpovedný, 

„postihnutý“.   

Poslankyňa Kozlová – je  nevyhnutné prehodnotiť dotácie.  

Hlavná kontrolórka – aj v tabuľke, v ktorej sa uvádza kto a aká výška dotácie mu bola 

schválená, tie organizácie,  ktoré nemajú právnu subjektivitu, nemali v tabuľke figurovať, byť 

uvedené.  

Poslankyňa Derdáková – nie je problém u hlavnej kontrolórky si pozrieť opatrenia na 

odstránenie nedostatkov? 

Hlavná kontrolórka -  nie je to problém. 

prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Jendruch. 

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

 

8. Návrh plánu činností hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. 

  

Hlavná kontrolórka - predložila písomný návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2016, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

9. Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta 

Krompachy. 

 

Anna Nemčíková, prednostka MsÚ, predložila písomný návrh Zásad postupu pri vybavovaní 

sťažností v podmienkach mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/C.9 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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10. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Krompachy. 

 

Prednostka MsÚ - predložila písomný návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Ontko – komisia podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku 

odporúča návrh schváliť. 

Poslankyňa Derdáková – je to v súlade s predpismi? 

Prednostka MsÚ – áno. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.10 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomieB.11 

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

11. Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta 

Krompachy. 

 

Prednostka MsÚ - predložila písomný návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických 

výrobkov na území mesta Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanec Ontko – komisia podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku, 

odporúča návrh schváliť, aj keď bol návrh aby sa vzťahovalo počas obdobia aj na rusínske 

sviatky. 

Poslankyňa Derdáková – nie je potrebné rozpísať kategórie? 

Mgr. Jozef Kuna, náčelník MsP, v banskom zákone je to uvedené. 

Poslanec Stana – dokazovanie priestupku je ťažké. 

Zástupca primátorky mesta  – dôležité je, kedy to použije. 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

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

 

Z prítomných 12 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec, Puchala. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

MsZ prijalo uznesenie č. 15/D.2 – viď pripojené pri zápisnici (uznáša sa). 
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12. Návrh rozpočtové opatrenie č. 14. 

 

Primátorka  mesta - predložila písomný návrh rozpočtového opatrenia č. 14, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice.  

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

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

 

13. Návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova Krompachy a ZŠ s MŠ SNP Krompachy 

na rok 2016. 

 

Prednostka MsÚ - predložila písomný návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ  Krompachy a ZŠ s MŠ 

SNP Krompachy, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

Poslankyňa Derdáková – komisia MsZ finančná a majetková odporúča predložený návrh 

schváliť. 

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

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

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

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/C.8 – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 

 

14. Dodatky k zriaďovacím listinám – elokované pracoviská.  

 

Prednostka MsÚ - predložila písomnej forme dodatky k zriaďovacím listinám – elokované 

pracoviská, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.   

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/C.10 – A,B,C,D – viď pripojené pri zápisnici (schvaľuje). 
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15. Informácia o vzdaní sa členstva v komisii MsZ. 

  

Poslanec Hojstrič - predložil písomnú informáciu o vzdaní sa členstva v komisii MsZ výstavby 

a ŽP Radoslav Furin a Ing. Marián Bandžuch, ktorá je prílohou tejto  zápisnice. Doplnil, že 

členstva sa vzdáva aj Ing. Tomáš Kandra.   

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.12 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

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

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

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

 

16. Informácia o vzdaní sa členstva v DNMK. 

 

Primátorka mesta - predložila písomnú informáciu o vzdaní sa členstva v DNMK, ktorá je 

prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Dzimková - nebol doručený návrh nových členov? 

Primátorka mesta  – nie. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Barbuš, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/B.13 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie). 

 

17. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena DR Mestské lesy s.r.o.. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh na odvolanie a menovanie člena DR Mestské  

lesy s.r.o, ktorý je prílohou tejto zápisnice.   

Poslanec Hojstrič – členom  musí byť z jestvujúceho MsZ? 

Primátorka mesta – áno. 
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Poslanec Hojstrič - predložil poslanecký návrh stiahnuť z rokovania tento návrh. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za bolo 10 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Šmidová, Zahuranec. 

Hlasovania sa zdržal: 1 – Barbuš. 

V miestnosti nebol Puchala. 

Návrh prešiel. 
 

18. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov DR BHMK s.r.o.. 

 

Primátorka mesta - predložila písomný návrh na odvolanie a menovanie členov DR BHMK 

s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice. Doplnila, že časť nedoplatkov bola vyplatená a spláca 

sa aj v tomto roku. 

Poslanec Hojstrič predložil poslanecký návrh stiahnuť z rokovania tento návrh. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Šmidová, Zahuranec, Barbuš. 

V miestnosti nebol Puchala. 

Návrh prešiel. 

 

19. Rôzne. 

 

Poslankyňa Kozlová - predložila poslanecký návrh odvolať z redakčnej rady Janu Cukerovú       

na základe jej písomnej žiadosti a menovať Mgr. Máriu Šimoňákovú  za redaktorku a  Ing. 

Františka Piatnicu za člena. Viď príloha č.  9 a 10. 

Poslanec Hojstrič -  v redakčnej rade je veľa učiteľov, predložil poslanecký návrh za mesto 

niekoho navrhnúť  napr.  vedúceho oddelenia  kultúry a športu. 

Poslanec Barbuš – čo s rozpočtom mesta. 

Poslanec Hojstrič –  áno, bude rád, keď sa nájde finančná odmena pre redaktora, pani 

Šimoňáková je skúsená redaktorka. 

Primátorka mesta  – personálne veci rieši štatutár. 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

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

   Stana, Šmidová, Barbuš, Zahuranec. 

zdržal sa : 0 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

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

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 

za      : 10 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 1 - Barbuš 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

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

 

Z prítomných 11 poslancov MsZ: 
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za      : 10 -  Jendruch, Derdáková, Kozlová, Mičeková, Hojstrič, Dzimková, Ontko,             

   Stana, Šmidová, Zahuranec. 

zdržal sa : 1 - Barbuš 

proti      : 0  

V miestnosti nebol Puchala. 

MsZ prijalo uznesenie č. 15/I.2 – viď pripojené pri zápisnici (žiada). 

 

20. Diskusia. 

 

Poslanec Ontko - prečítal diskusný príspevok člena komisie MsZ podnikateľskej, regionálneho 

rozvoja a verejného poriadku, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Občania Krompách odchádzajú 

za prácou, aká je zamestnanosť v HPP? Viď príloha č. 11. 

Primátorka mesta  – rokuje s ďalším záujemcom o priestory v HPP, ale pokiaľ rokovania nie 

sú ukončené, nebude informovať. 

Poslanec Jendruch – bolo potrebné zrezať strom v parku? Pokračuje naďalej asfaltovanie? Na 

Slovinskej ulici na chodníku sú tri veľké diery. 

Primátorka mesta  -  investičné akcie boli schválené mestským zastupiteľstvom, asfaltovanie 

pokračuje podľa plánu. Cena vyšla na necelých 700 000,-- €, verejným obstarávaním sa ušetrilo 

cca 200 000,-- €. Viď príloha č. 12.  Kúpilo sa zariadenie  na asfaltovanie, diery sa opravia vo 

vlastnej réžii. Strom v parku sa musel zrezať, bol nahnitý a ohrozoval občanov. 

Poslanec Stana –  hlasoval  za novú redakčnú radu aj preto, aby primátorka bola odbremenená 

od práce s KS, bolo už potrebné inovovať Krompašského spravodajcu a aby bola vyváženosť 

článkov. Aký je zámer s Baníckou štvrťou? 

Primátorka mesta – čo bude v Krompašskom spravodajcovi a za pochybenia zodpovedá 

štatutár, má zodpovednosť za to, za čo nemôže. Zámer s Baníckou štvrťou je v zmysle 

územného plánu mesta, je to oficiálny dokument mesta. Možno by bol vhodný prieskum, ako 

využiť tento pozemok, Odstránenie sute je príliš nákladné, problém je so suterénom zbúraných 

obytných domov, je to už nebezpečný odpad. Oficiálne je tam individuálna bytová výstavba. 

Poslankyňa Derdáková – poslanci MsZ obdŕžali  informáciu o miestnom poplatku za rozvoj, 

stavby na kolaudačné rozhodnutie, komisia MsZ finančná a majetková odporúča, aby tento 

poplatok nebol zavedený. Viď príloha č. 13. V poslednom čase vo večerných hodinách opäť 

cítiť zápach z Kovohút.  Občania si nevedia poradiť so susedom, ktorý  páli odpad na záhrade. 

Je predpísaná teplota vody v bazéne, pretože sa ľudia sťažujú na studenú vodu na krytej 

plavárni? V parku sa umiestnili trampolíny, tráva je  zničená, podľa možnosti dať umelý 

trávnik. 

Primátorka mesta – zavolať hasičov, ak sused páli odpad, či trávu na záhrade. Teplota 

v bazéne je daná normou, trampolíny sa posúvali, strom sa zrezal, tráva narastie. K poplatku za 

rozvoj sa mali vyjadriť všetky komisie. Čo týka zápachu z Kovohút, preverí sa to. 

Poslankyňa Dzimková – komisia MsZ sociálny, zdravotná a bytová neodporúča. 

Poslanec Ontko – komisia MsZ  podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku sa 

k tomuto návrhu nevyjadrili,  

Poslanec Hojstrič – mladí ľudia sú za individuálnu bytovú výstavbu na Baníckej štvrti, 

zbúraním posledného obytného domu  na Baníckej štvrti pribudli potkany v nemocnici. V parku 

sú  tri pamätníky medzi detským ihriskom, zveľadili sme park. Trampolíny spĺňajú normy? 

Primátorka mesta  – dodávateľská firma na trampolíny musela  doložiť certifikáty. Opätovne 

predložila ponuku Ing.  Németha na odpredaj nehnuteľnosti na ul. kpt. Nálepku. 

Poslankyňa Derdáková  – komisia MsZ finančná a majetková neodporúča kúpu nehnuteľnosti 

od pán Ing. Németha. 
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21. Záver. 

Primátorka mesta - sa poďakovala  prítomným za účasť na dnešnom 17. zasadaní Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch a rokovanie ukončila.  

 

 

 

V Krompachoch  29. júna 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 : 

    Mgr. Marta MIČEKOVÁ, poslankyňa MsZ 

    Ing. Ľuboš ONTKO,   poslanec MsZ 
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